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PRZEDMOWA

Na co dzień żyjąc we współczesnym świecie ludzie nie zastanawiają się nad
problemami, które mogą dotyczyć nas wszystkich, a jedynie nad problemami,
które dotyczą nas samych bądź bliskich nam osób. Brak wiedzy z danej dziedziny utrudnia nam znalezienie skutecznego rozwiązania bądź szukania pomocy
w odpowiednich specjalistycznych instytucjach. Znajomość zagadnień, które
w dzisiejszych czasach są często poruszane, stanowią możliwość poznawania
samego siebie, zrozumienia innych, co też stanowi podstawę do rozwiązywania
zagadnień społecznych ogólnoludzkich. Dlatego warto pochylić się nie tylko
nad zagadnieniami związanymi z obecnie panują sytuacją epidemiologiczną
i płci, ale także nad zagadnieniami związanymi z ludzkimi i zwierzęcymi zachowaniami, wpływem nadmiernego spożywania żywności ultra przetworzonej na
zdrowie człowieka, ryzyko występowania raka i chorób przewlekłych czy też
superinteligencji. Zakres tych zagadnień jest bardzo szeroki.
W tym miejscu pragnę złożyć szczególne podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces tworzenia niniejszej książki: wydawnictwu,
recenzentom, autorom i pozostałym członkom komitetu redakcyjnego. Wyrażam nadzieję, że książka ta, stanie się przyczyną do podjęcia dyskusji nad podnoszonymi w niej zagadnieniami, jak również będzie inspiracją do dalszego
zgłębiania problematycznych zagadnień.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Małgorzata Budnik-Minierska
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Interdyscyplinarny charakter płci

Streszczenie: Na co dzień większość ludzi nie uświadamia sobie, jak
znaczna część ich codziennej i trwającej całe życie aktywności fizycznej
i intelektualnej zależy od posiadanej płci. Podkreślamy swoją płciowość
poprzez ubiór, zachowanie, zapach, a od niej zależne są nasze cele życiowe, marzenia i ambicje. Posiadana płeć jest niezwykle istotna dla jednostki i społeczeństwa, sposobu rozumienia świata i siebie. Celowe ze
względów poznawczych wydaje się ukazanie, że płeć jest przedmiotem
badań różnych dyscyplin naukowych, takich jak biologia, psychologia,
socjologia, filozofia, medycyna czy prawo.
Słowa kluczowe: płeć, identyfikacja płciowa, rola płciowa, orientacja
seksualna.

Wstęp
Płeć jest kategorią, która występuje w każdym społeczeństwie, niezależnie od stopnia cywilizacyjnego rozwoju. Zdaniem S. Dulko1 płeć ułatwia człowiekowi orientację w świecie, utrzymanie w nim porządku i harmonii oraz
pewnej hierarchii wartości. Płeć wyznacza zakresy repertuaru zachowania ludzi wywodzących się z tego samego kręgu kulturowego i mówiących tym samym językiem. Płeć jest główną siłą postępu i rozwoju, odwiecznym źródłem
fascynacji mężczyzn kobietami i kobiet mężczyznami. Gdyby tego nie było, to
cały dorobek cywilizacyjny, cała szeroko pojęta kultura, prawie by nie istniała1.

1

S. Dulko, Saga o płci, Rocznik Lubuski 2006, Tom 32, cz. 2, s. 87.
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O tym jak ważna jest ta kategoria świadczy także fakt, iż pierwszą informacją,
jaką uzyskują rodzice po narodzinach dziecka, jest informacja o jego płci.
Płeć we współczesnej nauce
W nauce płeć jest różnie definiowana w zależności od dziedziny, która
pojęcie to opisuje. W biologii przez płeć uważa się zespół cech organizmu
warunkujących jego zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych gamet
żeńskich (jaj) lub męskich (plemników), a także umożliwiających zaplemnienie i wychowanie potomstwa2. W socjologii płeć określa się trojako: po pierwsze – jako kryterium wyszczególniania kategorii społecznych, które istotne są
dla życia zbiorowego lub określonych celów badawczych; po drugie – jako
czynnik zróżnicowania społeczeństwa i podstawowa zmienna w badaniach
empirycznych; po trzecie– jako kategoria teoretyczna3. Jest ona użyteczna
w formułowaniu wiedzy o sposobach funkcjonowania społeczeństwa4. Psychologia zaś płcią nazywa się ograniczony zestaw wrodzonych strukturalnych
i fizjologicznych cech związanych z reprodukcją, dzielących świat zwierząt na
osobniki żeńskie (samice) i męskie (samce), natomiast rodzaj jest kategorią
charakterystyczną tylko dla ludzi i oznacza wszystkie złożone atrybuty kulturowo przypisywane mężczyznom i kobietom. Jedynie u ludzi rozróżniamy
dziewczęta i chłopców, kobiety i mężczyzn (tj. społeczne kategorie rodzajowe).
Rodzaj tworzymy lub uczymy się go w konkretnych warunkach i okolicznościach oraz na postawie specyficznych doświadczeń, które kultura konsekwentnie kojarzy z męskością lub kobiecością5.
Według Słownika języka polskiego płeć to „zespół cech odróżniających
organizmy osobników męskich od żeńskich”6 .
W medycynie, a konkretnie w seksuologii płeć człowieka określa się za
pomocą następującego zespołu kryteriów7:
Płeć chromosomalna (genotypowa) wyznaczona zostaje przy zapłodnieniu. Gamety powstające podczas mejozy zawierają 23 chromosomy, w tym
2

K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne, Kraków 2001, s.7.

H. Sekuła - Kwaśniewicz, „Płeć”, [w:] Encyklopedia socjologii, red. H. Domański,
W. Morawski, J. Mucha i in., t. III, Warszawa 2000, s. 121.
3

4
H. Bradley natomiast definiuje płeć jako „zróżnicowane i złożone relacje między mężczyznami i kobietami, obejmujące system reprodukcji, płciowy podział pracy oraz kulturowe definicje
kobiecości i męskości” por. H . Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 11.
5
B. Lott, D. Maluso, Społeczne uczenie się męskości i kobiecości [w:] Kobiety i mężczyźni:
odmienne spojrzenie na różnice, red. B. Wojciszke, Gdańsk 2002, s. 97.
6
Nowy słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002, s. 672.
7
Powyższego wyszczególnienia kryteriów w obrębie płci dokonali K. Imieliński, S. Dulko,
Przekleństwo Androgyne…, s. 7-8.
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1 chromosom płci. Zapisujemy to jako 23, X lub 23, Y. Organizm kobiety
wytwarza gamety zawierające wyłącznie pojedynczy chromosom X. Organizm
mężczyzny wytwarza połowę gamet z chromosomem X, a połowę z chromosomem Y. Płeć człowieka zależy od tego, czy do komórki jajowej wniknął
plemnik zawierający chromosom X czy plemnik zawierający chromosom Y
z genami determinującymi płeć męską8.
Płeć gonadalna określana jest przez gruczoły płciowe: jądra u mężczyzn,
a jajniki u kobiet. Płeć ta zaznacza się od siódmego tygodnia życia płodowego.
W tym okresie z niezróżnicowanego związku (zygoty) zaczyna się wykształcać
gonada męska lub żeńska. Proces różnicowania kończy się zwykle po porodzie.
W okresie dojrzałości płciowej jądra wytwarzają plemniki, a jajniki wytwarzają
dojrzałe jaja9.
Płeć wewnętrznych narządów płciowych (gonadoforyczna) określana jest
przez zróżnicowanie dróg rozrodczych rozwijających się z przewodów gonad
(przewody Wolffa u mężczyzn, przewody Müllera u kobiet). Z przewodów
Müllera u kobiet wytwarza się macica, jajowody oraz dystalna część pochwy10.
Płeć zewnętrznych narządów płciowych określana jest przez obecność
prącia u mężczyzn, a sromu u kobiet11.
Płeć fenotypowa (somatotypowa, biotypowa) wyróżniana jest na podstawie odmiennej budowy ciała chłopców i dziewcząt12.
Płeć hormonalna określana jest przez czynność wewnątrzwydzielniczą jąder i jajników. Obydwa te gruczoły wytwarzają hormony płciowe (androgeny
i estrogeny), lecz w różnym stosunku proporcjonalnym: u osobników męskich
poziom androgenów jest znacznie wyższy niż estrogenów, natomiast u osobników żeńskich jest odwrotnie13.
Płeć metaboliczna określana jest przez rodzaj aparatu enzymatycznego
niektórych systemów metabolicznych. Na przykład hormony płciowe męskie (androgeny) mogą aktywizować pewne układy enzymatyczne w okresie

E. Promińska, Płeć człowieka. Biologiczne podstawy różnic, Wrocław 1987, s. 6.
J. Niweliński, Dyskusja [w:] Zagadnienie determinacji płci, Zeszyty Problemowe Kosmosu
z. 5/1956, s. 71
10
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne…, s. 7-8.
11
K. Wójcik, Chłopiec czy dziewczynka czyli Jak zaplanować płeć dziecka, Gliwice 2005, s. 28.
12
A. Blaim, Różnicowanie się płci [w:] Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1986,
s. 62.
13
S. Dulko, Transseksualizm. Wybrane aspekty kliniczne, referat wygłoszony na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne, Medyczne i Psychospołeczne Aspekty Transseksualizmu”, Gdańsk 28 listopada 2012.
8

9
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życia płodowego w sposób nieodwracalny, ich dalsza aktywność nie zależy już
potem od poziomu tych hormonów płciowych14.
Płeć socjalna (metrykalna, prawna) ustalana bywa tuż po urodzeniu na
podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych. Płeć ta ma później
wyznaczać pełnienie roli męskiej lub żeńskiej15.
Płeć mózgu polega na zróżnicowaniu płci z uwagi na odmienności
w strukturze sieci komórek nerwowych oraz samej budowie mózgu kobiet
i mężczyzn16.
Płeć psychiczna określona zostaje poprzez poczucie przynależności do
danej płci, a więc poprzez identyfikowanie się osobnika z płcią męską lub
żeńską. Identyfikacja z płcią przejawia się na zewnątrz poprzez zachowania
wchodzące zakres ról płciowych, także poprzez związane z nimi przeżycia
i odczucia17.
Zgodnie z powyższymi kryteriami, za mężczyznę uważać będziemy człowieka, który posiada: kariotyp XY, jądra, męski zestaw hormonów oraz systemów metabolicznych, typowe dla mężczyzny zróżnicowanie mózgowe, wewnętrzne narządy płciowe typu męskiego (nasieniowody i inne), zewnętrzne
narządy typu męskiego (prącie, moszna), fenotyp typu męskiego, funkcjonuje
społecznie i prawnie jako mężczyzna oraz posiada poczucie przynależności
psychicznej do płci męskiej. Za kobietę natomiast będziemy uważać człowieka, który posiada kariotyp XX, jajniki, typowo żeński zestaw hormonów
i systemów metabolicznych, typowo żeńskie zróżnicowanie mózgowe, wewnętrzne płciowe narządy żeńskie (srom, pochwa), fenotyp typu żeńskiego,
funkcjonuje społecznie i prawnie jako kobieta oraz posiada psychiczne poczucie przynależności do płci żeńskiej.
W procesie rozwoju płci18, rozróżniającym osobniki męskie od żeńskich,
występuje transpozycja w każdej z wymienionych 10 płaszczyzn, w których
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne…, s. 7-8.
S. Dulko, ABC płci…, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 2003, Tom 52, Nr 1, s. 5-6.
16
A. Czarnecka, Czy mózg ma płeć? Różnice płciowe w budowie ludzkiego mózgu, Kosmos,
Nr 1 (258) 2003, tom 52, s. 21-27, A. Puć, Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami,
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2013, tom 14, nr 2, s. 16-17.
17
S. Dulko, Saga o płci…, s. 89.
18
Determinacja płci związana jest z obecnością lub brakiem chromosomu Y, natomiast zróżnicowanie płci- z obecnością lub brakiem płodowym jąder. Tak więc rozwój płciowy dokonuje
się u człowieka pod dominującym wpływem czynników męskich, które aktywnie prowadzą go
w kierunku męskim. Jeżeli nie ma tych czynników, to rozwój odbywa się jak gdyby biernie w
kierunku żeńskim. Już pierwszy genetyczny mechanizm determinacji płci zależy od obecności
lub nieobecności czynnika męskiego- chromosomu Y. Jeśli chromosom ten jest obecny, to
genetyczna determinacja płci następuje w kierunku męskim i pierwotne gonady determinują
się jako jądra. Brak informacji genetycznej tego chromosomu powoduje zróżnicowanie
pierwotnych gonad jako jajników. ( K. Boczkowski, Intereseksualizm, Warszawa 1988, s. 12).
14
15
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manifestować się może płeć — w płaszczyznę następną. Trudności w tym
rozwoju zdarzają się wprawdzie rzadko, lecz mogą one występować w każdej
z dziesięciu wymienionych płaszczyzn. Termin — „transpozycja płci”, w pierwotnym sensie oznacza przechodzenie cechy, czy też wielu cech (w okresie
rozwoju płodowego człowieka i jego wczesnego okresu po urodzeniowego)
właściwych „jednej” z płci na „drugą” płeć. Takie „przejście” ma charakter
trwały. Fakt „nabycia” tej „obcej” cechy od drugiej płci przez płeć przeciwną,
znajduje swoje odzwierciedlenie w poczuciu tożsamości płciowej i seksualnej,
jak też — chociaż nie jest to warunek konieczny — w repertuarze zachowania
płciowego i seksualnego19.
W świetle powyższego trudno uznać za aktualną definicję płci skonstruowaną przez S. Agacińskiego20, według której „każda jednostka, która nie jest
kobietą, jest mężczyzną, i każda jednostka niebędąca mężczyzną jest kobietą. Nie ma trzeciej możliwości20. Znane są bowiem w naszym życiu przypadki interseksualizmu (hermafrodytyzmu, obojnactwa), w którym organizm
posiada zarówno cechy płciowe męskie, jak i żeńskie oraz transseksualizmu,
w którym płeć socjalna (metrykalna, prawna) nie jest zgodna z płcią przeżywaną psychicznie.
W naukach społecznych, a zwłaszcza w psychologii, która w sposób najbardziej szczegółowy zajmuje się zagadnieniem płci, można spotkać rozróżnienie na płeć, jako kategorię biologiczną, i rodzaj, jako kategorię społeczną.
Jako pierwsza rozróżnienie na płeć, z jaką się rodzimy, od płci, jaką nabywamy,
wprowadziła Oakley21, zdaniem której płeć odnosi się do męskich lub żeńskich
cech anatomicznych i fizjologicznych, natomiast rodzaj (gender) to ukształtowane przez życie w społeczeństwie zachowania świadczące o męskości lub kobiecości22. Aby podkreślić to rozróżnienie w języku angielskim wprowadzono
trzy terminy: sex, odnoszący się do płci jako kategorii biologicznej, określającej
różnice w budowie anatomicznej i cechach fizjologicznych, gender, dosłownie w języku polskim oznaczający rodzaj, który to termin odnosi się do płci

S. Dulko, ABC płci…,s.7.
S. Agaciński, Polityka płci, Warszawa 2000, s. 15.
21
S. Jackson, Gender a seksualność z punktu widzenia teorii [w:] Gender w kinie europejskim
i mediach red. E. Ostrowska, Kraków 2001, s. 12-13.
22
Pojęcie płci społeczno-kulturowej stanowi główny obszar dociekań studiów nad płcią (ang.
gender studies) – nauki społecznej, która czyni przedmiotem swych rozważań kulturowe i społeczne procesy konstruowania norm płci z uwzględnieniem udziału w tym procesie czynników
etnicznych, klasowych, religijnych i politycznych.

19

20
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jako zjawiska społecznego, oraz gender identity, odnoszący się do tożsamości
płciowej jednostki23.
Zagadnienie płciowości człowieka jest tematem nie tylko poruszanym
wśród przedstawicieli świata medycyny czy psychologii ale również wśród
kanonistów i teologów. Ludzka płciowość jest darem Boga24. Ogarnia ona
osobowość całego człowieka, wnika zarówno w jego sferę fizyczną, psychiczną,
jak i duchową25. Stwierdza to jasno Kongregacja Nauki Wiary w deklaracji
Persona humana z dnia 29 grudnia 1975 r., gdzie czytamy: „Osoba ludzka,
zdaniem współczesnych uczonych, jest tak dogłębnie przeniknięta płciowością, że należy ją uznać za jeden z głównych czynników kształtujących życie człowieka. Rzeczywiście, z płci wynikają cechy charakterystyczne, które
w dziedzinie biologii, psychologii i duchowości czynią osobę mężczyzną i kobietą, i które z tego powodu mają ogromne znaczenie dla rozwoju dojrzałości
poszczególnych ludzi i ich włączenia się w życie społeczne26.
W filozofii klasycznej Chin (mniej więcej na VI wiek p.n.e.) powstała
koncepcja in-jang. Jest to koncepcja dwóch sił współkształtujących kosmos,
przy czym siły te równocześnie są nierozerwalnie połączone i biegunowo
odmienne. Wyraża się to w graficznym znaku nieskończoności. Chiński kosmos to połączenie dwóch sił in - siły żeńskiej, która jest mroczna, negatywna,
przyjmująca i słaba, zaś jang to- siła męska, świetlista, pozytywna, twórcza
i mocna. Koncepcja ta rozwinęła się w wielu późniejszych nurtach myślowych
począwszy od taoizmu i konfucjonizmu po buddyzm, zen i rozmaite odłamy
hinduizmu27.
Płeć odgrywa również istotną rolę z punktu widzenia sytuacji prawnej
człowieka. Oznaczenie płci ma doniosłe znaczenie zarówno w zakresie prawa prywatnego, jak i w zakresie prawa publicznego. Jako przykłady odmiennych konsekwencji prawnych ze względu na płeć można wskazać chociażby
Por. J. Butler, Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008, s. 50 i n.
Zdaniem tej autorki, o ile płeć biologiczna (ang. sex) jest stała, płeć kulturowa (ang. gender) nie
jest niezmienna, ma charakter dynamiczny i społeczno-kulturowy i to ona określa człowieka,
nie istnieje więc absolutna kobiecość ani absolutna męskość.
24
Tak wynika z dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, [w:] Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, t.2, Kraków 1999, s. 306.
25
G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa
2002, s. 105.
26
J. Huber, Transseksualizm i transwestytyzm a zgoda małżeńska, w: Tożsamość seksualna
nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum
Prawa Kanonicznego zorganizowanego przed Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, 16.10.1996, red. BW. Zuber ( Sympozja 30),
Opole 1998, s. 32.
27
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne…, s. 10-11.
23
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szczególną ochronę kobiet w prawie pracy28, zróżnicowanie wieku przejścia na
emeryturę w prawie ubezpieczeń społecznych29 czy przykłady z zakresu prawa
rodzinnego30. Pomimo doniosłości prawnej zakwalifikowania osoby do określonej płci w żadnym akcie prawnym w Polsce nie znajdziemy legalnej definicji płci. Zdaniem A. Zielonackiego dzieje się tak prawdopodobnie dlatego,
że płeć jest przede wszystkim oznaczeniem biologicznym (medycznym)31. Jak
już zostało wyżej wspomniane, z punktu widzenia medycyny, płeć człowieka
jest zjawiskiem bardzo złożonym i wyróżniamy wiele jej rodzajów i sama budowa zewnętrznych narządów płciowych nie stanowi wyłącznej determinanty

Płeć jako kryterium dyferencjacji uwzględniana jest już w sferze dostępu do zatrudnienia.
Przykładem jest chociażby katalog prac wzbronionych kobietom, znajdujący umocowanie w art.
176 k.p. Płeć warunkuje również zakres uprawnień pracownika. Przede wszystkim w sposób
szczególny chronione są pracownice będące w ciąży (art. 176 i n. k.p.). Dyferencjacja ze względu na płeć jest w tym wypadku w pełni obiektywnie uzasadniona z uwagi na uwarunkowania
biologiczne. Podobnie wypada ocenić prawo do przerw na karmienie dziecka piersią, gwarantowane pracownicom na mocy art. 187 k.p. Zróżnicowanie rodzaju lub wymiaru uprawnień
pracowniczych kobiet i mężczyzn dotyczy także urlopów przewidzianych przez ustawodawcę
w związku z realizacją obowiązków rodzicielskich. W tym obszarze zaobserwować można niewątpliwie tendencję do wyrównywania sytuacji prawnej matki i ojca, niemniej jednak w dalszym ciągu większy wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy. Zgodnie z art. 180
k.p. pracownica matka może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego na rzecz pracownika ojca, co do zasady, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni (a w pewnych
szczególnych okolicznościach po wykorzystaniu minimum 8 tygodni po porodzie). Oznacza to,
że maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego pracownika ojca wynosi zasadniczo od 6 do
23 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (art. 180 § 1 w zw.
z art. 180 § 4 k.p.). Zaznaczyć ponadto trzeba, że o ile pracownik ojciec jest jedynie uprawniony do skorzystania z części urlopu macierzyńskiego, o tyle dla pracownicy matki urlop ten ma
charakter przymusowy. Zarówno zatem wymiar urlopu macierzyńskiego, jak i jego charakter
prawny powodują, że pozycja prawna pracownicy matki jest uprzywilejowana w porównaniu
z sytuacją prawną pracownika ojca. Por. Z. Góral, M. Kuba, [w:] Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, red. Z. Góral, Warszawa 2017, s. 72-73.
29
W wyroku z dnia 17 lipca 2010 roku, sygn. akt K 63/07, OTK-A 2010, nr 6, poz. 60, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż różnice biologiczne między kobietami i mężczyznami nie są
cechami relewantnymi z punktu widzenia prawa do emerytury.
30
Przykładem zróżnicowania sytuacji prawnorodzinnej kobiety i mężczyzny może być orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 listopada 1952 r. w sprawie I C 1814/52 OSN 1953, Nr 3, poz.
92), w którym wyrażono pogląd, że w wypadku, gdy rodzice nie mogą wykonywać władzy
rodzicielskiej wspólnie, wskazane jest, aby dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na
jej konstrukcję psychiczną i potrzeby dziecka.
31
A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, nr 2, s. 39.
28
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dla określenia płci człowieka. Natomiast prawo w naszym kraju wyróżnia tylko dychotomiczny32 podział na płeć męską i żeńską33.
Identyfikacja płciowa, rola płciowa
i orientacja seksualna
Pojęcie identyfikacji płciowej stanowi istotną kategorię wielu dyscyplin
naukowych, w tym głównie filozofii, socjologii i psychologii. Identyfikacja
płciowa jest pierwszym z trzech aspektów płci psychicznej. Pojęcie identyfikacji wywodzi się z łaciny (łac. identiko — utożsamiam, z łac. idem-ten sam,
to samo, facio -robię) i w pierwotnym sensie znaczy: stwierdzenie, ustalenie
tożsamości, utożsamienie, utożsamianie.
Poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest identyfikacja płciowa, jak się kształtuje zajmowało się wielu badaczy. Obecnie wymienia się cztery podejścia do rozumienia tożsamości płciowej: psychoanalityczne,
poznawczo-rozwojowe, w ramach teorii uczenia się oraz model Bem34.
W modelu psychoanalitycznym odróżnia się rdzenną identyfikację płciową (core- gender-identity) od identyfikacji płciowej w późniejszym okresie życia. Ta pierwsza uważana jest za zasadniczą oraz pierwotną część struktury
charakteru jednostki, definiowana jako przekonanie, że oznaczenie czyjejś
płci jest anatomicznie ostateczne i psychologicznie poprawne. W tworzeniu
identyfikacji płciowej biorą udział głównie siły biologiczne, chociaż socjalizacja, postawy rodziców, rodzaj komunikacji pomiędzy matką a dzieckiem
mają również duże znaczenie. Należy dodać, że kształtuje się ona w życiu
Istnieją w wielu kulturach wyjątki od tego podziału. W Indiach do tej pory żyją hidźry,
które hinduizm kojarzy z androgynicznymi bóstwami; wyznawcy islamu wierzą, że hidźry
istnieją z woli Allaha. Hidźrami zostają osoby urodzone biologicznie jako mężczyźni, którzy
nie utożsamiają się kulturowo lub psychicznie z męskimi rolami społecznymi lub utożsamiają
się psychicznie z płcią żeńską; są to z reguły transseksualiści, osoby urodzone z narządami obojga płci lub o płci nieokreślonej bądź mężczyźni z jakiegoś powodu wykastrowani. Inne przykłady tzw. trzeciej płci to: Khanith w Omanie, Kathoey w Tajlandii, Fa'afafine (Samoa), Fakaleiti
(Tonga), Rae rae or mahu (Francuska Polinezja), Waria i Bugis w Indonezji, Mashoga z Kenii,
Mangaiko z Konga i w Meksyku Muxe, a wśród licznych plemion Indian Północnoamerykańskich ważne role pełnili Two-Spirit (ich dawna i niestety wciąż powielana w polskiej literaturze
nazwa to berdache). We wszystkich tych kulturach osoby o niejednoznacznej płciowości mogą
z powodzeniem znaleźć swoją niszę i cieszyć się taką formą prestiżu, jakiej nie osiągają inne
grupy, por. J. J. Pawlik, Płeć biologiczna a płeć kulturowa z perspektywy społeczeństw tradycyjnych, [w:] Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machink, Olsztyn
2009, s. 18-19.
33
Podział płci na męską i żeńską jest uzasadniony aksjologią polskiego porządku prawnego.
Brak dychotomii podziału na płeć wymagałoby zweryfikowania przyjętych i społecznie akceptowalnych paradygmatów, związanych z wizją małżeństwa, rodziny i prokreacji.
34
M. Strykowska, Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań
1992 ,s. 15.
32
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płodowym oraz w okresie wczesnego dzieciństwa i stanowi podstawę do dalszego rozwoju tożsamości płciowej35.
Twórcy poznawczo-rozwojowych teorii identyfikacji wyróżniają cztery
fazy formowania się tożsamości. Pierwsza dotyczy identyfikacji siebie jako
człowieka, druga identyfikacji płciowej, trzecia poczucia odrębności w grupie
osób tej samej płci, do której dana jednostka przynależy, i wreszcie doświadcza
siebie jako tożsamej jednostki zarówno w czasie przyszłym, jak i przeszłym.
Identyfikacja płciowa pojawia się wraz z rozwojem intelektualnym. Chociaż
wiek jednostki zmienia się, to identyfikacja płciowa jest niezależna od upływu
czasu36.
Według koncepcji uczenia się tożsamość płciowa to wiedza jednostki
o przynależności do określonej grupy płciowej i towarzyszące temu oceny, które wyrażają się zazwyczaj akceptacją tej przynależności. Ponieważ płeć jest kategorią przede wszystkim biologiczną, będącą trwałym naznaczeniem człowieka
jako mężczyzny czy kobiety, proces autodefiniowania w kategoriach płci ma
raczej charakter stabilno-pasywny. Komponenty tej autodefinicji są sprzężone
w sposób stabilny z systemem „ja”. Jednakże trwałość tożsamości płciowej jest
względna, bo płeć ma także wymiar psychologiczny oraz społeczno-kulturowy,
co czyni ją podatną na transformacje37.
Amerykańska psycholog Sandra Bem opracowała teorię schematu płci,
będącą swego rodzaju połączeniem podejścia kognitywno-rozwojowego oraz
teorii społecznego uczenia się. Teoria schematu płci, koncentruje się przede
wszystkim na wyjaśnianiu przebiegu kształtowania się cech psychicznych
związanych z płcią zgodnie ze społecznymi definicjami kobiecości i męskości, podkreślając istotną rolę czynników kulturowych i cywilizacyjnych. Teoria zakłada, że zachowania typowe dla danej płci to skutek schematycznego
przetwarzania informacji. Dziecko koduje i organizuje informacje, a w tym
i te, które są zgodne z kulturową definicją męskości i kobiecości. Zakłada się,
że takie cechy jak męskość i kobiecość są niezależne i mogą występować u tej
samej osoby. Jednostka może posiadać jedną z kilku możliwych kombinacji
cech męskich i kobiecych. W ocenie Autorki z dziecko wraz z rozwojem uczy
się wybierać spośród wielu możliwych wymiarów ludzkiej osobowości tylko
te, które są uważane za właściwe dla własnej płci, a także uczy się oceniania

35
36
37

M. Fajkowska- Stanik, Transseksualizm w rodzinie, Warszawa 2001, s. 12.
Ibidem, s. 12.
J. Miluska, Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań 1996, s. 14-15.
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własnej adekwatności według schematu płci, który jest dla niego obowiązującym standardem zachowania38.
Pod pojęciem roli płciowej rozumie się wszystko to, co dana osoba mówi
lub robi, aby pokazać sobie oraz innym ludziom, w jakim stopniu jest mężczyzną lub kobietą, albo do jakiego stopnia nie daje się wpisać w podstawowy
schemat żadnej płci ze względu na odczuwalną ambiwalencję płciową. Rola
płciowa określa tę część naszej identyfikacji płciowej, którą prezentujemy
w życiu codziennym, i zarazem należy ona do repertuaru zachowań uznawanych przez społeczeństwo za właściwe dla jednej lub drugiej płci. Pełnienie
przez każdego z nas określonej roli należy ujmować dynamicznie, gdyż jej
przejawy unaoczniają się zależnie od kontekstu sytuacyjnego, a symptomami
społecznymi podejmowanej roli płciowej stają się bardzo różnorodne relacje
czy ekspresje, w tym także reakcje seksualne. Krótko mówiąc, rola płciowa jest
publiczną manifestacją właściwej człowiekowi identyfikacji płciowej, a identyfikacja płciowa może się ujawnić między innymi na gruncie demonstracji
podejmowanej roli płciowej. Innymi słowy: identyfikacja płciowa jest to nasze
poczucie przynależności do płci męskiej lub żeńskiej, natomiast rola płciowa
to ta część identyfikacji płciowej, która jest wypełniana przez człowieka po to,
aby zaprezentować innym swój „płciowy wizerunek". Ów wizerunek może
pozostawać w zgodzie z rzeczywistym poczuciem przynależności do jednej
płci, lecz może również być swoistą maską, ukrywającą właściwy człowiekowi, choć sprzeczny ze społecznym stereotypem, typ identyfikacji płciowej39.
Repertuar roli płciowej nie jest stały ani historycznie, ani przestrzennie, lecz
poszczególne kultury w określonym czasie i miejscu dysponują zawsze pewnym zestawem kryteriów umożliwiających odróżnienie kobiet i mężczyzn od
siebie40.
Kolejnym związanym z płcią pojęciem jest orientacja seksualna, która
oznacza kierunek popędu seksualnego i reakcje seksualne. Istotną cechą seksualności każdego człowieka jest jego tendencja do preferowania określonych
partnerów oraz określonych form aktywności seksualnej. I chociaż istnieją tu
pewne cechy wspólne dla wszystkich ludzi, wzorce preferencji są odrębne dla
każdego osobnika. W warunkach normalnych mężczyźni realizują swe pragnienia seksualne z przedstawicielkami płci odmiennej tj. kobietami. Obiektem zainteresowań seksualnych kobiet są z kolei mężczyźni. Bywa jednakże, że
38
Por. S.L. Bem, Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. Psychological Review,
Vol. 88, 4, s. 354-364.
39
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne..., s. 22.
40
K. Imieliński, S. Dulko, Apokalipsa płci, Szczecin 1989, s. 9.
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mężczyźni interesują się (w zakresie seksualności) mężczyznami, a kobiety —
kobietami. Heteroseksualność i homoseksualność wyznaczają jak gdyby dwa
bieguny, pomiędzy którymi istnieje jednak wiele osobników wykazujących w
większym lub w mniejszym stopniu cechy zarówno hetero-, jak i homoseksualności. Osobników tych nazywa się biseksualistami41.
Reasumując, identyfikacja płciowa przejawia się w tym, co człowiek myśli, czuje i przeżywa. Rola płciowa przejawia się w tym, co on mówi i jak postępuje, natomiast orientacja seksualna przejawia się w ukierunkowaniu jego
popędu seksualnego. Warto podkreślić, że zazwyczaj zarówno identyfikacja
płciowa, jak i rola płciowa i orientacja seksualna są ze sobą zbliżone, tworząc
osobowość harmonijną. Zdarza się jednak, że u tego samego osobnika mogą
one pozostawać ze sobą w wewnętrznej sprzeczności, czego wynikiem jest istnienie osobowości dysharmonijnej i ambiwalentnej. Identyfikacja płciowa wyraża się poprzez sposób osobistego przeżywania, odczuwania i doświadczania
realizowanej roli płciowej. Na identyfikację składa się więc zespół wszystkich
możliwych wariantów zachowania danego człowieka wynikających z pełnienia określonej roli płciowej oraz z psychicznego poczucia przynależności do
określonej płci. Zespół ten tworzy ostatecznie specyficzną dla danej płci całość
przeżyć i zachowań, która jednak wykazuje pewne odrębności związane z indywidualnością każdego osobnika, co w sumie stanowi jak gdyby „płciową kartę
identyfikacyjną” każdego człowieka.42.
Czynniki warunkujące rozwój identyfikacji
płciowej oraz ról płciowych człowieka
Na rozwój identyfikacji płciowej oraz roli płciowej wpływa wiele czynników. W literaturze wyróżnia się determinanty biologiczne, społeczno-kulturowe oraz psychologiczne.
Liczba chromosomów i ich kształt jest jedną ze stałych cech każdego
gatunku istot żywych. Taki charakterystyczny zespół chromosomów nazywamy garniturem chromosomalnym, a po uporządkowaniu według kryterium
budowy zewnętrznej - kariotypem. Kariotyp złożony jest ze stałej liczby par
chromosomów zwanych homologicznymi. W każdej parze chromosomów homologicznych jeden dziedziczony jest po ojcu, a drugi po matce. W przypadku
ludzi garnitur chromosomalny liczy 44 pary tak zwanych autosomów oraz
jedną parę chromosomów płciowych, różnicujących płeć. Matka przekazuje
41
42

S. Dulko, ABC płci…, s. 8-9.
S. Dulko, ABC płci…, s. 7.
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dziecku zawsze chromosom płciowy X, ojciec X lub Y. W układzie X (od matki), X (od ojca) przychodzi na świat dziewczynka; w przypadku X (od matki)
Y (od ojca) rodzi się chłopiec. Płód bez chromosomu płciowego X niezdolny
jest do życia. Medycynie nie jest znany kariotyp 45Y. Natomiast możliwa jest
sytuacja odwrotna, czyli może się zdarzyć, ze powstanie płód z jednym tylko
chromosomem X. Taki nietypowy układ określa się nazwą zespołu Turnera
(ang. Turner's syndrome) i zapisuje jako 45X.43 Występuje u 1 na 2000 – 2500
urodzonych dziewczynek44. Istota zespołu Tunera polega na tym, że u chorej
praktycznie zawsze pojawiają się zaburzenia płodności lub wręcz całkowita
bezpłodność oraz niskorosłość. Średni wzrost kobiety z tym zaburzeniem nie
przekracza zwykle 143-150 cm. W zespole Turnera bardzo często dochodzi
też do nieprawidłowego rozwoju narządów rozrodczych. Jajniki, które nie pełnią w tym przypadku swojej zasadniczej funkcji zanikają, przybierając postać
łącznotkankowych pasm o długości ok. 3 cm. Wszelkie anomalie w obrębie narządów rozrodczych mogą objawiać się znacznym zahamowaniem dojrzewania, w tym pierwotnym brakiem miesiączki45. Kolejnym zaburzeniem
genetycznym jest zespół Klinefeltera (ZK, ang. Klinefelter syndrome), który
charakteryzuje się obecnością jednego lub więcej dodatkowych chromosomów X i jest najczęstszą przyczyną pierwotnej niewydolności jąder. Większość
przypadków to nosiciele jednego dodatkowego chromosomu X (47,X XY),
a wyższe aneuploidie (np. 48,X X XY) lub mozaiki (np. 47,X XY/46,XY) stanowią ok. 20% przypadków. Pacjenci z tym zespołem są zazwyczaj niepłodni
(aczkolwiek w około połowie przypadków możliwe jest znalezienie plemników w jądrach), a także mają większe ryzyko zachorowania, m.in. na raka
piersi, zespół metaboliczny, choroby układu krążenia, osteopenię/osteoporozę,
choroby autoimmunologiczne. Ponadto, występują w zróżnicowanym stopniu zaburzenia poznawcze, społeczne, behawioralne oraz trudności w nauce46.
Praktycznie do 8 tygodnia życia płodu rozwój zarodków z genotypem
XX i XY nie różni się. Mózg nie narodzonego jeszcze dziecka kształtuje się
około 6-7 tygodnia od momentu zapłodnienia. Pod wpływem krążących hormonów płodowych w ślad za kształtującymi się wewnętrznymi i zewnętrznymi narządami płciowymi dochodzi do rozwoju dimorﬁcznych obszarów
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne..., s. 20.
K. Łącka, Zespół Turnera – korelacja pomiędzy kariotypem a fenotypem, [w:] Endokrynologia Polska 2005, Vol. 56, nr 6, s. 986-983.
45
A.T. Midro, Poradnictwo genetyczne w rodzinach z niektórymi zaburzeniami chromosomów płci, [w:] Endokrynologia Polska 1999, t. 50, Suplement nr 1 do zeszytu 4, s. 111-112.
46
T. Purwin, J. Słowikowska –Hilczer, Zespół Klinefeltera – aktualne zalecenia odnośnie
postępowania medycznego, Postępy Andrologii Online 2015, nr 2, s.12.
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mózgu. Sam mózg przez pierwsze tygodnie życia płodowego jest obojnaczy
i jeżeli nie pojawi się odpowiedni poziom androgenów, rozwijać się będzie
w kierunku żeńskim. Gdy mózg zaczyna się formować, płód męski poddany
zostaje działaniu hormonu męskiego. Jego dawka jest w tym okresie czterokrotnie wyższa niż poziom, który będzie występować przez cały okres niemowlęcy i dziecięcy. Najwyższa ilość hormonu męskiego występuje w 6 tygodniu
po zapłodnieniu (analogiczny poziom organizm osiąga dopiero w okresie
dojrzewania). Na tym etapie może dochodzić do zaburzeń w rozwoju mózgu.
Niedobór męskich hormonów (testosteronu i dehydrotestosteronu), może
sprawić, że pomimo rozwinięcia się męskich narządów płciowych, mózg nie
zostanie ukształtowany według męskiego wzorca. W efekcie na świat przyjdzie
dziecko z kobiecym mózgiem w męskim ciele. W taki sam sposób płód żeński
może zostać poddany działaniu męskiego hormonu. Wówczas urodzi się dziecko z mózgiem męskim w kobiecym ciele. Wpływ na zachowanie dziecka może
mieć także przyjmowanie hormonów syntetycznych przez matkę. Jeśli kobieta
w czasie ciąży przyjmowała hormony żeńskie, to u płodu płci męskiej mózg
może uformować się według żeńskiego wzorca. Tak samo wpływa na płód
żeński przyjmowanie przez matkę hormonu męskiego. Urodzona dziewczynka
będzie wówczas przejawiać cechy typowe dla chłopców47.
Hormony wpływają na strukturę mózgu także na dalszym etapie rozwoju człowieka. W okresie pokwitania androgeny pobudzają u obu płci rozwój
owłosienia. Wydzielane w dużej ilości androgeny powodują u chłopców rozrost mięśni oraz kości, decydujący o męskiej budowie ciała i męskim typie
owłosienia, mutację oraz produkcję nasienia. U kobiet włączające się w tym
okresie żeńskie hormony płciowe (estrogeny, gestageny) kształtują kobiecą sylwetkę ciała, rozwój sutków, macicy oraz wpływają na pojawienie się menstruacji. Wszelkie nieprawidłowości w tym łańcuchu powodują różne zaburzenia
cielesno-płciowe48.
Podsumowując, według teorii biologicznej identyfikacja płciowa jest wynikiem genetycznych bądź hormonalnych czynników wpływających na mózg.
Wpływ na formowanie się identyfikacji płciowej w wymiarze społecznym
mają różnego typu instytucje, tj. rodzina, szkoła, Kościół, państwo czy mass
media. To poprzez nie realizuje się proces socjalizacji, który określa społeczne
funkcje jednostki, jej role oraz kształtuje rozwój podmiotowy. Społeczny oraz
47
A. Depko, K. Bobińska, A. Orzechowska, M. Talarowska, P. Gałecki, Ocena seksuologiczna
osób z zaburzeniami identyﬁkacji płciowej ubiegających się o sądowe sprostowanie płci metrykalnej, Seksuologia po dyplomie 2012, nr 1, s. 23.
48
W. S. Gumułka, W. Rewerski, Encyklopedia Zdrowia, Warszawa 1993, t. 2, s. 1211-1212.
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kulturowy poziom tożsamości płciowej jest wypełniany rolami, a także związanymi z nimi stereotypami płciowymi49.
Dziecko poddane w procesie socjalizacji działaniu takich mechanizmów
psychologicznych jak uczenie się poprzez naśladownictwo już od najmłodszych lat nabywa cechy i zachowania charakterystyczne dla danej płci, a raczej
wyznaczone danej płci przez określoną kulturę. Od otoczenia, w jakim się
wychowujemy zależy nasz rozwój identyfikacji płciowej. Zdaniem J. Rebstein
rodzina jest pierwotnym „socjalizatorem” w aspekcie ról płciowych. To rodzice, jak twierdzi Autorka dostarczają zachowań modelowych, ale oprócz tego
przekazują dzieciom, przez cały cykl życia to, co sami odziedziczyli po własnej
rodzinie pochodzenia. Za pomocą mechanizmów związanych z rodzinnymi
mitami, normami, lękami przekazywane są role płciowe50.
Mechanizmy psychologiczne związane z kształtowaniem się identyfikacji
płciowej zależą zdaniem naukowców od środowiska rodzinnego i indywidualnych predyspozycji jednostki. Zdaniem Freuda51 podstawowym mechanizmem w formowaniu się tożsamości płciowej jest proces identyfikacji. Zgodnie z jego teorią to kompleks Edypa52 ma kluczowe znaczenie we wczesnym
rozwoju psychicznym dziecka. Zjawisko to zachodzi wśród dzieci między 3 a 5
rokiem życia (faza falliczna rozwoju psychoseksualnego), i polega na pragnieniu seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, przy jednoczesnej chęci
pozbycia się rodzica tej samej płci jako rywala seksualnego. Prawidłowym rozwiązaniem kompleksu Edypa jest przegranie dziecka w rywalizacji o rodzica,
zrozumienie, że nigdy nie będzie mogło się związać z matką/ojcem, ponieważ
jest ona/on zarezerwowany dla ojca/matki. Przezwyciężenie sytuacji edypalnej u chłopców prowadzi do powstania superego i prawidłowej identyfikacji
z ojcem, a u dziewczynek identyfikacji z matką53.
R. Stroller54 twierdzi natomiast, że to nadmiernie bliska, symboliczna
relacja dziecka z matką może być przyczyną zaburzeń w procesie identyfikacji płci. Nadmiernie ścisła bliskość matki z synem, niezaburzanej przez
E. Hurlock, Rozwój dziecka t. 2, Warszawa 1961, s. 311-376.
J. Reibstein, Family therapy and sex role development throughout the life-cycle: a useful concept.
Journal of family therapy, 1988, vol. 10, s. 157.
51
Z. Freud, Three Contributions to the Theory of Sex, New York 1910, s. 73, https://www.
stmarys ca.edu/sites/default/files/attachments/files/Three_Contributions.pdf.
52
Mitycznym prawzorem jest Edyp, grecki król Teb, który, nie znając swoich biologicznych
rodziców, zabił ojca, a potem ożenił się z matką i miał z nią dzieci.
53
Por. K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 1996, s. 63-68.
54
Amerykański psychoanalityk, który przez lata dokonywał badań nad pacjentami w wieku od
roku do pięciu lat z problemami transseksualnymi. Badania te doprowadziły go do przekonania
że przyczyną zaburzeń i problemów z identyfikacją płci jest sytuacja rodzinna jednostki.
49
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ojca, hamuje rozwój dziecka powodując niemożność początkowo fizycznego,
a potem psychicznego oddzielenia się dziecka od matki. Autor ten zakłada, że
psychoseksualny rozwój matki może implikować pewien rodzaj pokoleniowej
transmisji wzoru identyfikacji płciowej, który pozostaje pozornie sprzeczny
z logiką społecznego uczenia się czy modelowania, np. męska matka może
wychować kobiecego syna. Matki takich chłopców same miały „puste”, „gorzkie” matki, podtrzymujące w swych córkach (tj. obecnych matkach kobiecych
chłopców) przekonanie, że bycie kobietą jest mało wartościowe. Ojciec zazwyczaj wspierał męskość w takich kobietach. Męskość syna nie mogła być
tolerowana przez taką matkę, gdyż to budziło w niej zazdrość, chęć rywalizacji
z synem o męskie cechy. Zatem tylko kobiece, niemęskie zachowania syna
były nagradzane przez matkę.55. Natomiast jak wynika z badań matki męskich dziewcząt zazwyczaj cierpiały na skutek różnych dolegliwości fizycznych
bądź psychicznych. Dziecko z tego powodu było odseparowane od matki na
wiele miesięcy bez adekwatnego jej substytutu. Ojcowie starali się uśmierzać
ból swoich żon, jednocześnie stymulując córki od przedwczesnego rozwoju
ego. Następowało odsunięcie dziecka od matki, które było spragnione bliskości z nią. Natomiast bliska relacja ojca z córką sprzyjała męskiej identyfikacji
dziewcząt. Ojciec bowiem podtrzymywał u swej córki takie zachowania, które
charakteryzowały jego jako mężczyznę. Nie pojawił się w tej relacji konflikt
edypalny, przez co nie wykształciła się kobiecość i heteroseksualne zachowania
u dziewczynki56.
Proces identyfikacji płciowej oraz uczenia się ról płciowych może przebiegać w taki sposób, że w efekcie powoduje różnego typu zaburzenia. Nieprawidłowe uformowanie tożsamości płciowej jest prawdopodobnie powodowane
wadliwym działaniem tych samych czynników, które determinują jej prawidłowy rozwój. Determinanty biologiczne, psychologiczne czy społeczne mogą
doprowadzić do powstania takich odchyleń w zakresie identyfikacji płciowej,
jakimi są różne postacie transpłciowości. Ta grupa zaburzeń bywa określana
także jako „dysforia płciowa”57.

Por. R. Stroller, Sex and Gender, Volume II: the Transsexual Experiment, London 1975,
s. 223-244.
56
M. Fajkowska- Stanik, Transseksualizm…, s. 47.
57
Ibidem s. 24.
55
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Zakończenie
Zjawisko płci nie ma charakteru incydentalnego i jest immanentną
cechą każdego człowieka, dlatego też problematyka płci jest przedmiotem
badań wielu dyscyplin naukowych. Wielu naukowców staje przed - wydawałoby się – trywialnym pytaniem, które brzmi: gdzie tak naprawdę tkwi
różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną?58. Nie sposób jednak nie dostrzec,
iż przeobrażenia społeczne oraz ekspansja nurtów myślowych podważających
wszelkie fundamentalne aksjomaty odnoszące się do człowieka, w tym jego
płci i wynikający z niej podział ról społecznych, stały się wyzwaniem dla
współczesnej nauki.
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Interdisciplinary nature of gender

Summary: On a daily basis, most people do not realize to what extent
their daily and lifelong physical and intellectual activity depends on
their gender. We emphasize our sexuality through clothing, behavior,
smell and our life goals, dreams and ambitions depend on it. Gender is extremely important for the individual and society, the way we
understand the world and ourselves. For cognitive reasons, it seems
appropriate to show that gender is a subject of research in various scientific disciplines, such as biology, psychology, sociology, philosophy,
medicine and law.
Keywords: gender, gender identification, gender role, sexual orientation.
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Dostępność sieci tramwajowej
w prawobrzeżnej Warszawie

Streszczenie: Warszawa jest największym i najludniejszym miastem
Polski. Poza tym, ważną cechą stolicy jest to, że Warszawa jest położona nad Wisłą, która rozdziela ją na dwie części: Warszawę lewobrzeżną
i Warszawę prawobrzeżną. Do Warszawy prawobrzeżnej przynależą
dzielnice: Białołęka, Targówek, Wawer, Rembertów, Wesoła, Praga
Północ i Praga Południe. Centralnymi dzielnicami prawego brzegu
Warszawy są Praga Południe oraz Praga Północ. Wszystkie te czynniki
wpływają na kształtowanie warszawskiej sieci transportu publicznego.
Warszawa posiada najdłuższą sieć tramwajową w Polsce. Infrastruktura tramwajowa jest bardzo dobrze rozbudowana. Sieć jest bardzo podobna do stanu sprzed II wojny światowej. Część lewobrzeżna posiada
dużo lepiej rozwiniętą sieć niż część prawobrzeżna. W grudniu 2017
roku Tramwaje Warszawskie posiadały 729 wagonów tramwajowych.
Całkowita długość torów w kwietniu 2010 roku wynosiła 276,5 km
toru pojedynczego, w tym 241,0 km toru pojedynczego eksploatowanego w ruchu osobowym. W niniejszym opracowaniu autorzy przeprowadzą analizę dostępności sieci tramwajowej w poszczególnych dzielnicach prawobrzeżnej Warszawy głównie za pomocą otwartych danych
z portali urzędowych.
Słowa kluczowe: Warszawa, transport publiczny, tramwaj, lewy brzeg
Warszawy
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Wstęp
Najgęściej zaludnioną dzielnicą prawobrzeżnej Warszawy jest jedna
z dzielnic centralnych, to jest Praga Południe. Gęstość ludności zamieszkującej tą dzielnicę wynosi 8078 osób na km2. Kolejną dzielnicą jest Praga Północ.
Gęstość jej ludności wynosi 5 559 osób na km2. Średnią gęstością spośród
dzielnic Warszawy prawobrzeżnej charakteryzuje się Białołęka. Wskaźnik gęstości wynosi tam 1699. Najmniejszą gęstością spośród warszawskich dzielnic charakteryzują się dzielnice: Wawer, Wesoła, Rembertów, gdzie gęstość
zamieszkującej je ludności wynosi 969-1500 osób na km2 (ryc. 1). Niska
gęstość zaludnienia tych dzielnic wiąże się między innymi z pokryciem znacznych ich obszarów kompleksami leśnymi (Rembertów, Wesoła oraz Wawer).
Ryc. 1. Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia w dzielnicach Warszawy w latach
2000-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie analizy mapy (ryc. 1) można wyciągnąć kilka prawidłowości dotyczących rozmieszczenia ludności w prawobrzeżnej Warszawie. Najwięcej osób mieszka w dzielnicy Praga Południe. Do najsłabiej zaludnionych
należą dzielnice Rembertów i Wesoła. Dzielnica Praga Południe charakteryzuje się tym, że położona jest w centrum miasta i dlatego ma taki wysoki
wskaźnik zaludnienia. Dzielnice o najmniejszej gęstości zaludnienia, takie jak
Rembertów i Wesoła skupione są natomiast na obrzeżach stolicy. Spośród
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dzielnic Warszawy możemy wyróżnić dzielnice, w których liczba ludności rośnie, utrzymuję się na stałym poziomie lub maleje. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć dzielnice: Białołęka, Wawer, Wesoła, Rembertów oraz Targówek.
Wszystkie wymienione dzielnice są dzielnicami krańcowymi tzw. przedmieścia.
Może to świadczyć o procesie suburbanizacji, czyli wyludnianiu się centrum
miasta oraz przenoszeniu się ludności na przedmieścia (głównie do tzw. zabudowy willowej). Jednocześnie warto zaznaczyć że centralne dzielnice, takie jak
Praga Południe i Praga Północ wyludniają się. Potwierdza to poniekąd teorie
że Warszawa jest w fazie suburbanizacji. Bardzo dużo nowych inwestycji powstanie na Pradze. Bliskość miejsc pracy przyciąga ludność do centrum miasta. Mieszkańcy nie chcą dojeżdżać ponad godzinę (np. z dzielnicy Białołęka).
Jednak wysokie ceny w przeliczeniu na m2 w centrum hamują wzrost liczby
ludności. Ceny w najbardziej atrakcyjnych częściach miasta wahają się w granicach 15-30 tysięcy zł za m2 . Z tego też powodu większość nowo powstałych
budynków przeznaczana jest na powierzchnie biurowe. Analizy na dalsze lata
wskazują na dalszy rozwój przedmieść, a co za tym idzie na wzrost liczby ich
ludności oraz na niewielki wzrost ludności, na przykład, na Nowej Pradze.
Za intensywnym rozwojem miasta będzie musiał podążać rozwój transportu oraz komunikacji. Rozwój sieci drogowej oraz kolejowej będzie następował intensywniej na terenie wielu dzielnic peryferyjnych.

Dostępność sieci tramwajowej
W grudniu 2017 roku Tramwaje Warszawskie posiadały 729 wagonów
tramwajowych (www.ztm.waw.pl; dostęp 2018-04-27). Całkowita długość
torów w kwietniu 2010 roku wynosiła 276,5 km toru pojedynczego, w tym
241,0 km toru pojedynczego eksploatowanego w ruchu osobowym (Wskaźniki eksploatacyjne. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; dostęp 2020-0715). Planowana jest dalsza rozbudowa sieci o kolejne trasy zarówno w samej
Warszawie, jak i poza nią. Blisko 90% torowisk jest oddzielonych od innego
ruchu. Przez Wisłę są wybudowane 4 przeprawy tramwajowe (mosty Marii
Curie-Skłodowskiej, Gdański, Śląsko-Dąbrowski oraz Poniatowskiego). Linie tramwajowe łączą się w centralnych częściach Warszawy. Połączenie sieci
tramwajowej pomiędzy dzielnicami ościennymi jest niewystarczające. W kilku
miejscach Warszawy, na przykład na ulicy Stalowej, tramwaje poruszają się
po tych samych ciągach co samochody. Projekty planistyczne zakładają dalszą
intensywną rozbudowę sieci tramwajowej.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie przystanków sieci tramwajowej w Warszawie i ich
dostępność

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Ogólny obraz wyłaniający się z mapy (ryc. 2) - dostępność sieci tramwajowej na terenie Warszawy jest mocno zróżnicowana. Centralne części
Warszawy wykazują lepszą dostępność niż dzielnice peryferyjne. Prawobrzeżna część Warszawy jest gorzej dostępna, niż lewobrzeżna. Z kolei dzielnice
położone na północnym-zachodzie wykazują lepszą dostępność niż dzielnice położone na wschodzie oraz południu. Najlepsza dostępność występuje
w dzielnicy Praga Północ. Najgorsza dostępność na prawym brzegu Warszawy
występuje w dzielnicach Wawer, Rembertów oraz Wesoła.
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Ryc. 3. Dostępność sieci tramwajowej na Białołęce.

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Białołęka posiada na swoim obszarze trzy linie tramwajowe.
Pierwsza linia biegnie z Nowodworów w kierunku Bielan przez most imienia
Marii Curie-Skłodowskiej. Dowozi ona pasażerów do stacji metra Młociny.
Wzdłuż tej linii występują dwie pętle: Tarchomin Kościelny oraz Nowodwory.
Druga linia biegnie od Żerania w kierunku Bródna, Pragi-Północ, a potem
w stronę centrum. Na tej linii tramwajowej występują dwie pętle tramwajowe: Annopol oraz Żerań Wschodni. Trzecia linia znajdująca się na terenie
dzielnicy zawiera tylko jeden przystanek: Żerań FSO. Prowadzi ona w kierunku Pragi-Północ. Najwięcej pasażerów przewozi linia z Nowodworów do
Metra Młociny. Tarchomin oraz Nowodwory zamieszkuje ponad 60% ludności Białołęki. Obecnie rozpoczęły się prace, w wyniku których nastąpi przedłużenie linii do okolic ulicy Dionizosa (węzeł Winnica). Węzeł Żerań FSO
jest pętlą autobusową oraz tramwajową. Pasażerowie podróżujący autobusami
z Legionowa, Jabłonnej, Henrykowa, Dąbrówki Szlacheckiej oraz okolic ulicy Modlińskiej przesiadają się w nim do tramwaju. Ostatnia linia biegnąca
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z Żerania Wschodniego nie jest intensywnie wykorzystywana przez mieszkańców Białołęki. Na tym obszarze znajduję się bardzo wiele firm oraz różnorakich zakładów, brak natomiast budynków mieszkalnych. Dużo częściej
użytkownikami tej linii stają się mieszkańcy innych części Warszawy, którzy
docierają do miejsc pracy na Żeraniu.
Ryc. 4. Dostępność sieci tramwajowej na Pradze-Południe

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Praga-Południe posiada nierównomierny dostęp do sieci tramwajowej. Centralne oraz północne obszary dzielnicy posiadają dużo większą
dostępność komunikacyjną niż południowo-wschodnie części dzielnicy. Wykluczony komunikacyjnie jest w szczególności rejon osiedla Gocław. Linie
tramwajowe biegną wzdłuż ulic: Zamoyskiego, Targowej, Grochowskiej,
Waszyngtona oraz alei Zielenieckiej. Na terenie dzielnicy znajdują się dwie
pętle tramwajowe: Gocławek oraz Wiatraczna. Linia prowadząca z Gocławka
rozdziela się w węźle Wiatraczna na dwie odnogi. Południowa biegnie wzdłuż
ulicy Waszyngtona w kierunku centrum. Północna wzdłuż ulicy Grochowskiej, a później Zamoyskiego i Targowej, w kierunku Dworca Wileńskiego.
Z ronda Waszyngtona prowadzi linia wzdłuż alei Zielenieckiej do ulicy Zamoyskiego. W ostatnich latach trwają prace planistyczne dotyczące budowy
linii tramwajowej na Gocław. Jest to jedno z największych osiedli w Warszawie, które nie posiada dostępu do transportu szynowego. Planowane jest
również wydłużenie linii z Gocławka do ulicy Marsa.
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Ryc. 5. Dostępność sieci tramwajowej na Pradze-Północ

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Praga-Północ jest dzielnicą, która posiada bardzo gęstą sieć tramwajową. Z południa na północ dzielnicy przebiega linia biegnąca z Pragi-Południe
na Białołękę. Prowadzi ona wzdłuż ulic Targowej, Cyryla i Metodego oraz
Jagiellońskiej do Żerania FSO. Przez dzielnicę przebiega również linia prowadząca ze Śródmieścia (metro Ratusz-Arsenał) w kierunku Targówka (Rondo
Żaba). Linia biegnie z kierunku zachodniego w kierunku północno-wschodnim. W rejonie ulicy Inżynierskiej linia rozdziela się. Północna odnoga prowadzi w kierunku Targówka. Południowa zaś w kierunku ulicy Stalowej oraz
Czynszowej. W północno-centralnej części dzielnicy biegnie linia tramwajowa
prowadząca z Woli/Śródmieścia (rondo Radosława) w kierunku Targówka
(rondo Żaba). Przebiega ona przez Most Gdański, rondo Starzyńskiego oraz
ulicy Starzyńskiego. W węźle rondo Starzyńskiego linie krzyżują się; jest to węzeł przesiadkowy. W rejonie Dworca Wileńskiego znajduje się bardzo ważny
węzeł przesiadkowy, który łączy wszystkie środki transportu: kolej, tramwaj,
autobusy oraz metro. Pasażerowie mogą się swobodnie przesiadać w obrębie
wszystkich środków komunikacji. Znajduję się tutaj również połączenie linii
tramwajowych ze Śródmieścia (metro Ratusz-Arsenał) z linią północ-południe.
Następnie w północnej części węzła linia północ-południe rozdziela się. Jedna
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odnoga prowadzi w kierunku zachodnim a potem północnym, w kierunku
Żerania FSO, druga natomiast prowadzi w kierunku północno-wschodnim
na Targówek a potem Białołękę (Annopol, Żerań Wschodni). W rejonie ulicy Kijowskiej znajduję się rozwidlenie. Od linii prowadzącej z Białołęki (Żerań FSO) w kierunku Pragi-Południe (Gocławka) odchodzi linia w kierunku
Dworca Wschodniego oraz Kawęczyńskiej-Bazyliki. Na terenie Pragi-Północ
znajduję się zajezdnia Praga. Dzielnica posiada również 3 pętle tramwajowe:
Kijowska, Kawęczyńska-Bazylika oraz Czynszowa.
Ryc. 6. Dostępność sieci tramwajowej w Rembertowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Rembertów nie posiada linii tramwajowych. Najbliższą linią tramwajową jest linia znajdująca się na terenie dzielnicy Praga-Południe.
Mieszkańcy Rembertowa mogą skorzystać z autobusów dwóch linii, które dowożą ich do stacji Gocławek. Największą dostępność posiadają mieszkańcy
południowych oraz zachodnich części dzielnicy. W najbliższych latach projekty planistyczne nie przewidują powstania na terenie dzielnicy sieci transportu tramwajowego. Dokumenty planistyczne oraz koncepcje długoterminowe (np. 20-letnie) również nie zakładają budowy infrastruktury tego środka
komunikacyjnego. Mieszkańcy Rembertowa korzystają obecnie z transportu
kolejowego jako głównego środka komunikacyjnego.
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Ryc. 7. Dostępność sieci tramwajowej na Targówku

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Targówek jest bardzo zróżnicowana pod kątem dostępności
tramwajów. Infrastruktura tramwajowa istnieje jedynie w zachodniej części
dzielnicy, na obszarze osiedla Bródno. Znajduję się tutaj linia, która prowadzi z Targówka (Rondo Żaba) w kierunku Białołęki (Żerania Wschodniego).
W węźle Rondo Żaba linia rozdziela się na dwie odnogi: jedna biegnie w kierunku Woli (Ronda Radosława) druga zaś w kierunku Pragi-Północ (Dworca
Wileńskiego). Linia tramwajowa przebiega przez najgęściej zaludnione obszary
dzielnicy Targówek. Wschodnie obszary dzielnicy są wykluczone komunikacyjnie. Perspektywy planistyczne zakładają wybudowanie linii tramwajowej od
Ronda Żaba w kierunku Białołęki (Osiedla Derby) wzdłuż ulicy Głębockiej.
Linia ma zostać zrealizowana w perspektywie 20-letniej.
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Ryc. 8. Dostępność sieci tramwajowej w Wawrze

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Także dzielnica Wawer nie posiada na swoim obszarze infrastruktury
tramwajowej. Około 500 m od granicy z dzielnicą Praga-Południe, na północnym zachodzie, znajduję się linia prowadząca do Gocławka. Dostępność
komunikacyjna względem transportu tramwajowego maleje wraz z oddalaniem się w kierunku południowym. Do pętli Gocławek dowożą pasażerów
autobusy jeżdżące z Międzylesia oraz z Falenicy. Perspektywy planistyczne
zakładają przedłużenie linii tramwajowej z Gocławka do węzła Marsa. Wówczas wzrośnie dostępność komunikacyjna oraz perspektywy przesiadkowe.
Rondo Marsa stanowi najważniejszy węzeł przesiadkowy w najbardziej oddalonych na wschód częściach Warszawy. Dodatkowo w perspektywie 20-letniej planowane jest przedłużenie linii tramwajowej z Gocławia w kierunku

38

DOSTĘPNOŚĆ SIECI TRAMWAJOWEJ W PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWIE

osiedli w Wawrze: Las oraz Zerzeń. Wówczas wzrosłaby dostępność komunikacyjna zachodnich części dzielnicy.
Ryc. 9. Dostępność sieci tramwajowej w Wesołej

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Wśród dzielnic bez infrastruktury tramwajowej jest także Wesoła. Najbliższa stacja tramwajowa znajduję się na terenie Pragi-Południe i jest nią pętla
Gocławek. Sytuacja Wesołej jest podobna do sytuacji dzielnic Wawer oraz
Rembertów, jednak jest ona położona jeszcze dalej od tej stacji. Do pętli na
Gocławku mieszkańców dowożą autobusy sześciu linii. Największą dostępność
wykazują zachodnie części dzielnicy: Zielona-Grzybowa. Projekty planistyczne zakładają wydłużenie linii z Gocławka do Marsa oraz poprawę dostępności
komunikacyjnej. Wesoła jest dzielnicą zbyt oddaloną od centrum i żadne plany nie zakładają rozwoju sieci tramwajowej na tym obszarze w perspektywie
20 lat.
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Prognoza zmian dostępności transportu
tramwajowego
Plany rozbudowy linii tramwajowych w perspektywie trzyletniej są najbardziej zaawansowane. Obecnie trwają pracę nad przedłużeniem linii tramwajowej na Białołęce (z Nowodworów w kierunku Winnicy). Nowa pętla
tramwajowa ma powstać na skrzyżowaniu ulic Poetów oraz Dionizosa. Planuję się wybudowanie linii tramwajowej na Gocław. Linia ta ma odchodzić od
linii tramwajowej z Pragi-Południe (Wiatraczna) w kierunku Ochoty (Plac
Zawiszy). Linia będzie prowadzić na południowy-wschód wzdłuż kanału
wystawowego. Następnie przekraczałaby go na wysokości ulicy Zwycięzców.
Tutaj zlokalizowany byłby również przystanek tramwajowy. Następnie przez
teren ogródków działkowych oraz pod aleją Stanów Zjednoczonych (kolejny
przystanek), przez ulicę Nowaka Jeziorańskiego w okolice ulicy Bora Komorowskiego (przystanek Wał Miedzeszyński). Następnie linia przebiegać będzie
wzdłuż ulicy Bora Komorowskiego, by za skrzyżowaniem z Abrahama skierować się na wschód. W okolicach skrzyżowania Fieldorfa z Bora Komorowskiego zostanie zlokalizoway przystanek Bora Komorowskiego. Zakończenie linii
w okolicach pętli Gocław.
Dwie kolejne koncepcje rozwoju sieci tramwajowej odnoszą się do zdecydowanie dłuższego horyzontu czasowego. Sięgają sytuacji, jaka ma się pojawić w roku 2050. Jedną z nich przygotowali aktywiści ze Stowarzyszenia
Miasto Jest Nasze (MJN), pod drugą podpisują się aktualne władze miasta.
Sieć zaproponowana przez władze Warszawy znacznie się różni od tej
zaproponowanej przez aktywistów z MJN. W wersji miejskiej w dzielnicach
Ursus, Rembertów oraz Wesoła nie przewiduje się inwestycji w sieć tramwajową. Polepszy się jednak ogólna dostępność komunikacyjna tych dzielnic.
Na obszarze Pragi-Południe powstanie linia tramwajowa prowadząca Nowowiatraczną, Rzeczną, Rozwadowskiego oraz Gilarską (i dalej w kierunku
Białołęki).
Na Białołęce zostanie przedłużona linia z Żerania Wschodniego. Będzie
biegła wzdłuż ulicy Annopol, Kanału Żerańskiego i połączy się z linią poprowadzoną wzdłuż Smugowej. Wydłużeniu ulegnie również linia prowadząca
z Żerania FSO. Będzie biegła ona wzdłuż Modlińskiej i połączy się z linią
biegnącą wzdłuż alei Pułkownika Kuklińskiego. Linia z Nowodworów również zostanie wydłużona. Jej pętla będzie zlokalizowana w okolicy przystanku
Poetów. Na Bielanach wybudowana zostanie linia tramwajowa na Osiedlu
Ruda. Prowadzić ona będzie od Marymontu Potok wzdłuż ulic Mickiewicza,
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Klaudyny, Podleśnej oraz Gwiaździstej. Pętla tramwajowa będzie się mieściła
w okolicach obecnej pętli autobusowej na Gwiaździstej.
Ryc. 10. Rozmieszczenie przystanków tramwajowych w Warszawie i ich dostępność
(plan na rok 2023)

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 12.02.2020).
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Ryc. 11. Rozmieszczenie przystanków tramwajowych w Warszawie i ich dostępność
według Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i według władz miasta (plan na rok 2050)

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/ oraz https://miastojestnasze.org/tramwaje-warszawa-plan-2050/) (opracowano dnia 08.04.2020).

Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przygotowali niezależną
ekspertyzę dotyczącą rozbudowy sieci tramwajowej do 2050 roku. Zaproponowali oni zupełnie inne warianty niż Ratusz. Plan dobudowy linii tramwajowych tyczy się głównie lewobrzeżnej Warszawy. Jednak jeśli chodzi o prawy
brzeg, zaproponowano zbudowanie jednej linii tramwajowej, która będzie
biegnąć ulicami Mickiewicza oraz Klaudyny na lewym brzegu. Następnie rozdzieli się on na dwie linie. Jedna z nich będzie biegła na północ w kierunku
Lasu Bielańskiego. Druga zaś wzdłuż ulicy Podleśnej, następnie przez Łachę
Potocką, Wybrzeże Gdyńskie oraz Wisłę. Linia będzie się zbiegać z linią poprowadzoną wzdłuż ulicy Modlińskiej na Białołęce.
Planuje się, w perspektywie 30 lat, przedłużenie linii z Żerania FSO
w kierunku Myśliborskiej. Linia będzie biegła wzdłuż ulicy Modlińskiej, następnie skręci w okolicach Bemowa Ratusz w lewo w ulicę Światowida, gdzie
będzie łączyła się z linią prowadzącą w kierunku Metra Młociny. Wydłużeniu ulegnie linia z Nowodworów w kierunku PKP Choszczówka. Będzie ona
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prowadziła ulicami Światowida, Poetów, Animuszu, Przylesie, Czystej Wody,
Chlebową oraz Wąską do Stacji PKP Choszczówka. Trzecia inwestycja infrastrukturalna, związana z transportem tramwajowym, dotyczy południowo-wschodniej części dzielnicy. Linia zostanie poprowadzona od przystanku
budowlana i przebiegnie wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Budowlanej,
następnie skręcać będzie w Św. Wincentego oraz Głębocką. W okolicach rzeki
Długiej oraz ulicy Berensona planowana jest pętla tramwajowa.
Dzielnice Wesoła oraz Rembertów do 2050 roku nie będą miały na swoim terenie infrastruktury tramwajowej według tego projektu. Zwiększy się
jednak dostępność komunikacyjna tych dzielnic. W dzielnicy Praga-Południe
powstanie linia prowadząca od przystanku Lubelska, ulicą Lubelską, a potem
pod Dworcem Wschodnim w kierunku ulicy Kijowskiej. Od placu Szembeka powstanie linia tramwajowa biegnąca wzdłuż Zamienieckiej oraz Fieldorfa.
Od węzła Wiatraczna zostanie poprowadzona linia na północ. Biegnąć będzie
ulicą Nowowiatraczną, Rzeczną, Rozwadowskiego oraz Gilarską. Od okolic
przystanku Rzeczna zostanie poprowadzona linia wzdłuż ulic Księcia Ziemowita, Józefowskiej oraz Kijowską w kierunku Dworca Wschodniego. Od
Dworca Wschodniego zostanie poprowadzona linia w kierunku Marek wzdłuż
ulicy Radzymińskiej.
Obie koncepcje (władz miasta i aktywistów) zakładają rozwój linii
tramwajowych w perspektywie 30-letniej. Koncepcje te różnią się od siebie.
Koncepcja zaproponowana przez władze miasta zakłada większą integrację
z miastami ościennymi Pruszkowem, Piasecznem, Ząbkami oraz Markami.
Koncepcja zaproponowana przez MJN zakłada większą integrację dzielnic centralnych oraz obszarów, w których gęstość zaludnienia jest największa. Projekt
władz miasta zakłada tworzenie dłuższych linii, natomiast MJN linii, które
będą dobrze skomunikowane ze sobą tzw. liniami obwodowymi. Projekt MJN
zakłada ponadto lepszą komunikację z innymi środkami transportu (koleją,
metrem oraz autobusami) (linie będą przebiegać przez większą liczbę punktów
węzłowych).
Podsumowując, można powiedzieć, że sieć tramwajowa w prawobrzeżnej
Warszawie będzie się zmieniała z biegiem czasu i potrzebami mieszkańców stolicy. Trzy dzielnice Warszawy prawobrzeżnej nie posiadają sieci tramwajowej,
są to: Wesoła, Wawer oraz Rembertów. Mieszkańcy tych dzielnic korzystają
z linii autobusowych oraz kolejowych. Najgęstszą siecią tramwajową cieszą się
mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ. Dzielnica Praga-Południe posiada nierównomierny dostęp do sieci tramwajowej. Dzielnica Targówek charakteryzuje
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się tym, że dostęp do linii tramwajowych posiadają tylko mieszkańcy zachodniej części dzielnicy.
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Accessibility of the tram network
in the right bank of Warsaw

Abstract: Warsaw is the largest and most populous city in Poland. In
addition, an important feature of the capital is that Warsaw is located
on the Vistula River, which divides it into two parts: left-bank Vistula
and right-bank Warsaw. The districts of Białołęka, Targówek, Wawer,
Rembertów, Wesoła, Praga Północ and Praga Południe belong to the
right-bank Warsaw. The central districts of the right bank of Warsaw are Praga Południe and Praga Północ. All these factors influence
the shaping of the Warsaw public transport network. Warsaw has the
longest tram network in Poland. The tram infrastructure is very well
developed. The network is very similar to the state before World War
II. The left-bank part has a much better developed network than the
right-bank part. In December 2017, the Warsaw Trams had 729 tram
cars. The total track, length in April 2010, was 276.5 km of single
track, including 241.0 km of single track used for passenger traffic. In
this study, the authors will analyze the accessibility of the tram network in a particular right-bank district of Warsaw, mainly using open
data from official portals.
Keywords: Warsaw, public transport, tram, left bank of Warsaw
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Elements of British Soft Power
in the Last Pre-Brexit
Conservative Party
Manifesto of 2015

Abstract: The year 2016 marked the beginning of the biggest change
in British foreign policy since the end of the Cold War. After decades
of being a Member State of the European Union, the United Kingdom
left this organisation. The last general elections were heavily influenced
by the looming Brexit, while the general election in 2015 was the last
pre-Brexit political campaign to the Parliament. The aim of this paper
is to analyse a party document published just before the official decision to carry out the referendum on leaving the European Union. Additionally, the analysis will be set against the theory of soft power firmly
present in the discipline of International Relations. In this paper, soft
power is understood as a means of wielding and asserting influence
through which a state or other actor triggers a change in behaviour
by generating, maintaining, and mobilising the necessary resources
with the use of policy tools within a favourable context, which results
in a positive response and behavioural outcome. The paper employs
a document analysis as a research technique. The document entitled
The Conservative Party Manifesto 2015: Strong leadership, a clear economic plan, a brighter, more secure future is an example of a political
manifesto that presents a cohesive long-term party standpoint to voters
who are their main recipients. It is argued that the Conservatives were
aware of the importance of the typical British soft power resources and
that they did not anticipate the outcome of the referendum.
Keywords: the United Kingdom, soft power, Conservative Party, election manifesto, pre-Brexit policy
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Introduction
The international community is governed by certain rules that constitute international law. It is not, however, executed in a state-basis manner.
The lack of a single decision-making centre or world government introduced
the phenomenon of influence in the place of international authority within
the global community. One of the ways to exert influence over other actors
is made possible by the use of power, a concept accompanying world politics
since ancient times. The specificity of international relations in the modern,
rapidly changing post-Westphalian world fostered the emergence of the concept of soft power. The 2016 Brexit referendum marked the beginning of
the biggest change in British foreign policy since the end of the Cold War.
The referendum promised before the 2015 general election in the UK resulted
in the definite leaving the European Union (EU) in 2020, with its effects
visible especially in 2021. The last two general elections in the UK, as of the
year 2021, were carried out in 2019 and 2017. They were heavily influenced
by the looming Brexit. The general election in 2015 was the last pre-Brexit
political campaign to the Parliament and the last one in which the UK’s relationship with the EU was merely an element of the political party game rather
than a key point of political reality.
The aim of this paper is to analyse a party document published just before the official decision to carry out the referendum on leaving the European
Union. Additionally, the analysis will be set against the theory of soft power
firmly present in the discipline of International Relations. This will allow to
confirm two hypotheses. First of all, the political elites of the UK, that is, the
Conservatives, who are also the ruling party, are aware of the strength of the
British soft power elements and often mention them in the conceptualisation
layer for their prospective ruling epitomised in the form of a party manifesto.
Secondly, the contents of the document indicate that the leadership of the
party did not anticipate the outcome of the in-out referendum planned before
2015.
This study might be useful for further research to study whether the conceptualisation of the party's policy coincides with its subsequent implementation after winning the election and to compare this research with the analogous
situation of the Labour Party after winning the election before 2010. Additionally, the study can help researchers to understand what emphasis the Conservative Party places on soft power elements and, firstly, whether it coincides
with previous announcements by party leaders and secondly, whether they are
50

ELEMENTS OF BRITISH SOFT POWER ...

consistent with the general political thought of the conservative movements
to which the Conservative Party in the UK refers. These elements are not part
of this analysis, yet they can provide an introduction to the above-mentioned
proposals. The article may also prove useful to scholars analysing the impact
of Brexit on British soft power, especially as regards the origins of this process.
The paper has the potential to be of value to those who do research on Brexit
from broader study fields such as European Studies and European Integration
Studies, and who are in need of the British domestic perspective. Additionally, a comparative analysis of the Conservative Party manifestos could be carried out in future research, including pre- and post-Brexit party documents,
or a cross-party comparison of soft power concepts included in their manifestos.
The paper employs document analysis as a research technique. This technique is a part of the methodology of qualitative research in social sciences.
(Mogalakwe 2006, pp. 221–230; Bowen 2009, pp. 27–40). It is also known
as qualitative document analysis (QDA) in political science (Wesley 20, pp.
135–159) and content analysis in International Relations (Hermann 2010,
p. 151–167; Pashakhanlou 2017, pp. 447–465). This method of research
has been used widely in the past, also in the British context (Pelizzo 2003;
Dinas and Gemenis 2010; Merz, Regel and Lewandowski 2016; Kohl 2020)
particularly to analyse British party manifestos (Smith and Smith 2000, pp.
457–473). The document in question is a written party electoral program
called the party manifesto. The manifesto of the Conservative Party published
before the 2015 United Kingdom general election that was held on May 7,
2015. The document entitled The Conservative Party Manifesto 2015: Strong
leadership, a clear economic plan, a brighter, more secure future is referred to in
the paper as the manifesto. Party manifestos are specific kinds of publications.
They are official, well-thought-out, written documents that present a cohesive long-term party standpoint to voters who are their main recipients. This
makes them different from other documents, e.g., policy papers published by
party think-tanks. Additionally, the analysed document is unique in the sense
that it directly refers to Brexit, or the UK’s withdrawal from the EU, a strategic
shock in British politics and foreign relations. It is the last pre-Brexit manifesto published at a time when the withdrawal from the EU seemed unlikely and
yet it contains a direct reference to future events (in-out referendum). Even
though it was published back in 2015, the manifesto is an important written
item in the history of European integration and British politics; it is a valuable
source of information for historians and political scientists. After all, “original
research can be done using old data” (Mogalakwe 2006, p. 228).
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The first part of the article presents the notion of soft power – how it
works, why it is important and how its author Joseph S. Nye described his
idea. Even though the category of soft power entered the conceptual framework of mainstream Political Science discipline years ago, it touches upon intangible elements of power, therefore, the meaning it signifies may be elusive
and the definitional boundaries of this category are seen as fuzzy. It is therefore crucial for this analysis to include a comprehensive overview of the idea
and its definition applied in the research. Soft power as an analytical tool
is used to understand better the diffusion of power (Hall 2010, pp. 189–211).
The analysis of soft power makes it possible to capture non-traditional elements of power usually associated with hard power (military power) and
economic power. This is in line with the broader trend in the IR discipline,
i.e., the evolution (widening and deepening) of the concept of security
and power, and the extension of these categories to other factors that are
relatively gaining in importance (Buzan and Hansen 2009, pp. 187–225).
This part of the paper also contains a short review of the literature on the types
of power associated with J. Nye’s proposition. Finally, as mentioned before,
a definition of soft power as understood in this article is provided by its author. The second part includes a short overview of the political situation prior
to the general election of 2015 and an explanation of how and why the referendum took place. The next part is the analysis of the Conservative Party
manifesto from the election with regard to soft power elements.
The Concept of Soft Power
Power as an inherent element of human social life has been a focal point
of social sciences throughout the ages. It has been defined by sociologists
as “any kind of influence exercised by objects, individuals, or groups upon
each other” (Martin 1971, p. 241). The importance of this phenomenon mirrors its position as a focal point in social science as an object of analysis. Prior
to J. Nye coming up with the idea of soft and hard power, other researchers
indicated that power is not homogenous and that some of its elements are
by nature elusive, non-material and intangible. Some called it pulling power,
cultural power or entertainment power, while others used different terms;
for instance, magnetic attraction (Brzeziński 1998, p. 56). Similarly, Kalevi
J. Holsti focused on international opinion and how new technologies including space exploration capabilities are important symbols and components
of the status of great power. (Holsti 1974, p.76). Karen Mingst analysed
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intangible sources of power (Mingst 2003, pp. 86–93, 105–110), while John
Arquilla and David Ronfeldt came up with the notion of noopolitics, which
is complementary to the notion of soft and smart powers (Arquilla and Ronfeldt 1999, pp.13–14). Communication power proposed by Manuel Castells
is premised on the availability of the means of communication and the ability
to control and influence its processes (Castells 2009, p. 9). Peter van Ham
proposes the term social power, which is understood as an ability to set standards, create norms and values that are perceived as being legitimate and desired, without using coercion or financial means (van Ham 2010, p. 8). Hence,
in this respect, van Ham’s idea overlaps heavily with Joseph Nye’s concept.
The father of the term soft power, Joseph Samuel Nye, Jr., was a professor at Harvard and a former assistant secretary of defence. J. Nye coined the
term “soft power” in the late 1980s and popularised his idea first in an article
in Foreign Affairs (cf. Nye 1991) and later in the book Soft Power: The Means to
Success in World Politics. (cf. Nye 2004). He defines soft power as “the ability
to affect others through the co-optive means of framing the agenda, persuading, and eliciting positive attraction in order to obtain preferred outcomes”
(Nye 2004, pp. 20–21). To put it simply, soft power is the ability of a state to
persuade others to do what it wants without force, to achieve goals through attraction rather than coercion or inducements, the so-called “sticks and carrots”
(Nye 2004, pp. 5–11). Soft power is heavily based on attraction; however, it
should not be identified as and mistaken for the attraction itself. The sheer interest
in another country can simply be transformed into aggressive approaches.
The magnetism of the other was often the rationale behind triggering many
conflicts in the past. This is the so-called negative attraction. Soft power relies
on the opposite phenomenon – positive attraction, or alluring character. This
type of power is generated by shared attitudes and similar characteristics (Nye
2011, p. 92). The aim of soft power is to shape the long-term attitudes and
preferences of others using multiple assets.
J. Nye’s idea rests on the assumption that a state possesses certain attractive soft power resources, which lie at the heart of the discussion on power
in international relations. J. Nye indicates the existence of at least three such
resources: culture, political values, and foreign policy. Institutions are sometimes presented as a separate item extracted partially from the category of
political values and partially from the category of foreign policy (Nye 2004,
pp. 6–7, 10, 14). Considering the British context of this work, it would also
be appropriate to consider the colonial legacy and imperial heritage as important elements of the soft power of the UK. The colonial past influenced
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Britain and the world to the extent that it is visible today and, therefore, deserves to be a separate category encompassing foreign policy and institutions.
The rationale behind such a choice is based on the assertion that colonialism
and the accompanying process of the navy development paved the way for
the rise and maintenance of the British Empire, remnants of which still influence the modern world. Colonialism and mercantilism triggered the Industrial Revolution which established London as the capital of world trade and
finance and thus created the need for institutions of political cohesion of the
British realm. All of these factors of the British colonial heritage have contributed to the potential soft power of the United Kingdom.
Capabilities or resources might be considered as the most important
factor of soft power, but others see it as a behaviour outcome. Although J.
Nye always provides a catalogue of soft power resources following its definition, he built his concept as a behaviour outcome (Nye 2011, p. 11). This
indicates that resources alone are not the essence of soft power. The essence
is included in the outcome of their use: change of behaviour. The target group
of soft power is wide and includes the foreign audience, NGOs, multinational corporations, ethnic and religious groups, etc. that spread the content
to others. In fact, the receiving “audience” of the “message” is unlimited.
The only constraint is the actual effectiveness of soft power. The conversion
of soft power resources into behaviour outcomes cannot be completed without three elements discussed by J. Nye. Firstly, well-shaped resources provide
a wide array of policy tools or qualities. Secondly, conversion skills set within
a favourable context allow for the policy tools to reach their target. Thirdly,
if the context is favourable, it can lead to a positive target response and as a
result to a specific or general outcome (Nye 2011, p. 100). Hence, the concept of soft power is based on the assumption that a state should adapt its
interactions to the context and environment in which it has to act.
The category of soft power has also been a research topic for other scholars. Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi share J. Nye’s premise. They define
soft power as “non-material capabilities such as reputation, culture, and value
appeal that can aid the attainment of a state’s objectives” (Viotti and Kauppi
2013, p. 207). They argue that when a state has a reputation of meeting its
security commitments in terms of allies, other states may not want to engage
in any action against those allies. Similarly, a state’s reputation might convince another state to join an alliance, knowing that security guarantees made
to it will be kept. Conversely, a state with a reputation for failing to meet its
commitments will be seen as unreliable (Viotti and Kauppi 2013, p. 204).
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Soft power provides policymakers and academics with a tool through which
it is possible to refer to sources of influence and change in behaviour, hence,
it serves as an analytical tool and might be used to understand better the diffusion of power, a phenomenon important to researchers regardless of their
applied methodological approach (Hall 2010, pp. 189–211).
In this paper, soft power is understood as a means of wielding and asserting influence through which a state or other actor triggers a change in behaviour by generating, maintaining, and mobilising the necessary resources with
the use of policy tools within a favourable context which results in a positive
response and behavioural outcome.
Political Situation Before the Elections
To better understand the context in which the document in question
was produced, it is necessary to present the specific political situation on the
eve of the elections, particularly with regard to Brexit and the so-called in-out
referendum on the membership of the European Union. This written promise
to hold a referendum was a follow-up to the promise made by Prime Minister
David Cameron in his speech in January 2013 when he said:
The next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from
the British people for a Conservative government to negotiate a new
settlement with our European partners in the next parliament. It will
be a relationship with the single market at its heart. And when we
have negotiated that new settlement, we will give the British people
a referendum with a very simple in or out choice. To stay in the EU
on these new terms, or come out altogether. It will be an in-out referendum. Legislation will be drafted before the next election. And if
a Conservative government is elected we will introduce the enabling
legislation immediately and pass it by the end of that year. And we will
complete this negotiation and hold this referendum within the first half
of the next parliament. It is time for the British people to have their say.
It is time to settle this European question in British politics. I say to the
British people: this will be your decision. And when that choice comes,
you will have an important choice to make about our country’s destiny
(David Cameron's EU speech - full text 2013).

By making this promise, later reiterating it in a written manifesto,
and finally fulfilling it, D. Cameron did what he and many others thought was
a smart move. The leader of the Conservative Party wanted to be seen as credible in order to take on the demands of other right-wing Eurosceptic parties,
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such as the Democratic Unionist Party (DUP) and the UK Independence
Party (UKIP), to guarantee that the party he was leading would govern alone.
This makes sense in the case of the UK political situation which
is a function of the UK electoral system (first-past-the-post) and the twoparty system in which the two major parties have a chance to form a government and govern alone. The Tories failed in 2010 when the election resulted
in a hung parliament and a coalition was formed with the Liberal Democrats
(Lib Dems). Therefore, in 2015 D. Cameron tried to gather more votes. His
clear stance on renegotiating the terms of membership and the referendum
was to capture the votes of the other parties, as only in a first-past-the-post
system did the Conservative Party candidates have a real chance of fulfilling
this promise. Votes cast for minor party candidates were considered “wasted”.
Those few votes could have tipped the balance for Conservative candidates
in constituencies where the difference between the Tories and Labour was
very small (the so-called marginal seats). As it later turned out, this way of
thinking proved accurate. The announcement of a referendum pledge in
January 2013 was also a reaction to Nigel Farage’s UKIP rising in the polls.
In December 2012, polls showed a 10% Labour lead over the Tories and only
a 15% Tory lead over UKIP (Political Polling 11th December 2012).
Additionally, before the in-out referendum, D. Cameron has made
a successful gamble in the case of the Scottish independence referendum in
2015, basing his decision to allow to organise the referendum partially on
opinion polls in favour of staying within the United Kingdom. In the previous general elections of 2010, Labour won the majority of seats in Scotland
(41) and was followed by the Lib Dems (11). The Conservatives had one
Member of Parliament (MP) from Scotland. The opinion polls showed that
Scottish independence was unlikely. After the promise to organise and then
carrying out the independence referendum during the general elections in
2015, the Tories remained with the same number of MPs (1) but Labour
lost 40 seats in Scotland and Lib Dems lost 10 MPs. The Conservatives, Labour, and Lib Dems had the same number of MPs: just one. This allowed D.
Cameron’s party to win general elections in the UK and rule alone in 2015,
making SNP the most popular party in Scotland but not a threat in broader
national politics. Unfortunately for D. Cameron, the gamble on the Brexit
referendum, basing it on opinion polls was a mistake. The initial, slightly
pro-EU bias was no longer so clear by the end of the referendum campaign
and Britons voted to leave the EU. D. Cameron and his advisors in the Conservative Party did not predict the outcome of the referendum, otherwise, the
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whole process of renegotiating the terms of membership and the referendum
campaign would have a different course and format.
The 2015 Conservative Party Manifesto
The political manifesto prepared by the ruling party shows the long-term
plan for the Conservative rule ahead. Such plans are in line with the specificity
of soft power as working over longer periods (The Conservative Party Manifesto 2015). The document entitled Strong leadership, a clear economic plan,
a brighter, more secure is analysed with elements that constitute soft power
in mind. They include resources proposed by J. Nye, such as culture, values,
and foreign policy. They are complemented by additional soft power components to include the British context and the colonial heritage of the British
Empire – education, sport, creative industry etc.
Culture and Heritage
Culture is the primary soft power resource according to J. Nye. In the
document, the Conservatives recognised the importance of culture in soft
power accumulation: “[c]ulture and sport help bring us closer together as a nation, strengthening the bonds between all of us” (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 41). Theatre, design, music, art, fashion, film, television, and
performing arts are the basis of British recognition and influence in the world.
These assets do not just improve British national prestige and boost the economy, they help to tie the country together, strengthening the bonds between
home nations and their societies (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 41).
For such a situation to remain intact, the party pledged to continue with the
policy of free museums and galleries. The government also planned to develop
a modern world-class concert hall for London and a new theatre in Manchester. However, in 2016 it was announced that the project is cancelled. After
a short reincarnation of the idea, the plan to build such a concert hall was
cancelled again in 2021. What is more, the British star of classical music, Sir
Simon Rattle, who previously moved from Germany to the UK to lead the
London Symphony Orchestra and was a chief figurehead of the project, plans
to move back to Germany for a new position. Brexit and the global Covid-19
pandemic might be some of the reasons behind both of those decisions.
Heritage is an important asset of the United Kingdom. In the past, the
Conservative Government has made sure that arts funding benefits the whole
of the country. As the manifesto reads, the National Lottery funding for
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heritage has been increased and the brand-new heritage charity, English Heritage, has been created to support more than 400 buildings and monuments.
The government also continued to support essential roof repairs for many
cathedrals and churches, along with other places of worship (The Conservative
Party Manifesto 2015, p. 41). For the Conservatives, Britain’s green landscape
is not a relic of the past taken away by industrial revolutions. The British
meadows and moors, wildlife nature, water, and air are a crucial part of the
British national identity. To preserve these assets, the government devised
a long-term plan to secure clean and affordable energy supplies for generations to come (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 54–56). The abovementioned issue is closely connected with tourism which generates soft power.
The manifesto promises to support projects such as Visit Britain and Visit
England to ensure visitors travel outside London (The Conservative Party
Manifesto 2015, p. 42).
Sport as a source of British pride and heritage is important for the government. Hence, the analysed document mentions many programs encouraging pupils in primary schools to actively engage in sports activities with
actions such as School Games or improving the quality of Community Sports
facilities. Working with local authorities, the Premier League and the Football Association is important to fund investment in artificial football pitches
in more than 30 cities across England (The Conservative Party Manifesto 2015,
p. 42–43). The abovementioned would allow to enhance the professional level of sports in the United Kingdom. The 2016 Rio Olympic Games are provided as an example of an excellent occasion to showcase the level of British
sport. Nevertheless, the occasion is not as powerful in comparison with the
hosting of the Olympics in 2012. The UK Government wished to continue
hosting major sporting events such as Rugby World Cup in 2015, the World
Athletics Championship in 2017, IPC World Championships in 2017 and
the Cricket World Cup in 2019. The party would apply the strategy of supporting new sports in the UK, in particular through greater connections with
the US National Football League, Major League Baseball and the National
Basketball Association with the ultimate ambition of new franchises being
based in Britain (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 42).
The Conservatives were aware of the power of education in soft power.
The world is nowadays based on information technology, maths, and programming. That is why the party wanted to turn Britain into the best country in the world for developing maths, engineering, science and computing
skills measured by improved performance in the PISA league tables (The
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Conservative Party Manifesto 2015, p. 34). However, the hallmark of the UK
is its university system. The Conservative Party wants to maintain universities’
reputation for their academic excellence and world-class research that ensures
that the UK continues to support world-leading science. The development of
online education is an important tool for students, therefore, the party would
continue to support this direction of education (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 35).
The document does not specifically mention the Erasmus+ scheme, however, the UK was at the time its active member and it was part of the Erasmus
Student Network (ESN). The Erasmus exchange programme has an obvious correlation with soft power (Ferreira-Pereira and Mourato Pinto 2021).
The incoming students get to know Britain better, while the outcoming UK
students export the British values and knowledge of the country. One can see
a strong discrepancy between the party policy under David Cameron and the
post-Brexit policy of Boris Johnson. After Brexit, the UK has opted not to take
part in the new Erasmus+ programme 2021-27 as an associated third country.
The Turing scheme has been set up instead. All projects, however, selected
under the Erasmus+ programme 2014-2020 will continue operations until
their completion on the same basis under which they were selected. This is yet
another discrepancy between the pre- and post-Brexit policy.
A strong economy allows for investments in soft power assets. To boost
and showcase British economic growth and potential, the party promised
to continue the program of establishing the so-called Northern Powerhouse
based on the major cities in the North of England where exports and employment are growing fastest (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 11).
Investing in the infrastructure, delivering faster internet, and boosting mobile
coverage are going to help the economy and attract foreign assets (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 15). By using soft power correctly, the Conservatives pursued the ambition for the UK to become the most prosperous major
economy in the world by the 2030s (The Conservative Party Manifesto 2015,
p. 7). The UK creative industries constitute one of the fastest growing economic sectors, essential for the government as a resource of soft power.
It was driven by tax incentives for theatre, films, video games, animation
and orchestra (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 42). The plans will
have to be altered because of the pandemic crisis and the Brexit decision.
According to the government, since 2010, Britain had created more jobs than
the rest of the EU put together. The party wanted to broadcast this powerful message to attract highly qualified workers into the UK (The Conservative
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Party Manifesto 2015, p. 17). Additionally, the manifesto message was also
directed at employees and owners of multinational companies. The party
boasted that Britain has had the most competitive business tax regime in
the G20. This would certainly create the vision of the UK as an investmentfriendly state. The Conservative party’s aim was “to make Britain the best place
to do business in Europe” (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 19).
Since the economy is strongly correlated with science, the government
planned to continue to invest in science and back the industrial strategies
to make Britain “the technology centre of Europe” (The Conservative Party
Manifesto 2015, p. 21).
Values
Values are the second of the three major soft power resources highlighted
by J. Nye. One of the Conservative government ideas to enhance soft power
resources connected with values exuded by the society was the idea of the Big
Society. As the manifesto explains, “building the Big Society is about involving the people, neighbourhoods, villages, towns and cities of Britain” (The
Conservative Party Manifesto 2015, p. 45). The idea aims at “improving our
country and giving young people the power and opportunity to play a real
part in their community” (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 45). Volunteering is an inherent part of the image of a teenage activity in the UK. After the Conservative and Liberal Democrat’s government, three million more
adults volunteered on a year-to-year 2014 and 2010 comparison basis. While
the rest of the world is absorbing cultural elements of the British heritage,
alongside also British values are transmitted. The UK being part of the Western world accepts the universal values of trans-European developed countries.
Those values include liberal democracy, the rule of law, individual liberties,
mutual respect, and tolerance for those with different faiths (Wołyniec 2017,
p. 41).
The way of conducting British politics and the democratic Westminster system are obvious sources of pride for the ruling party (Crawley 2010,
pp. 43–44). The central government of the United Kingdom is referred to
as Her Majesty's Government or the Government. Her Majesty's Government is accountable to the Parliament, which is in line with the concept of the
responsible government present in the Westminster system of parliamentary
democracy. The government of the United Kingdom is treated as a special
asset of soft power by the Conservatives, as they are currently in the position
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of majority power in the Parliament. Nevertheless, the Conservatives want to
improve the quality of democracy by cutting government waste, turning more
of the essential services online, and making the government more transparent.
The party wished to continue the reform of the House of Lords and the House
of Commons, reducing the number of Members of Parliament to 600 (The
Conservative Party Manifesto 2015, p. 49). As of 2021, those plans still remain
unfulfilled. The Conservative Party is “the party of the Union” (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 69) and, therefore, it considers the union between England, Scotland, Wales, and Northern Ireland as the greatest union
of nations the world has ever seen. At the same time, however, the party wants
to strengthen and improve devolution for each part of the United Kingdom
(The Conservative Party Manifesto 2015, p. 69).
The welfare system and health service of the United Kingdom are wellknown throughout the world. The authors of the manifesto claim that any
welfare reform should protect the vulnerable and reward hard work. The government had this in mind while it worked on the changes in the system to
adapt it to the new European-based reality and challenges, and at the same
time not diminish its soft power impact (The Conservative Party Manifesto
2015, p. 27–28). The government wanted this sphere to be part of soft power
by presenting Britain as the best country to grow old (The Conservative Party
Manifesto 2015, p. 65). Additionally, health service is taken seriously by the
government. In comparison with the rest of the world, especially with the
United States, the British National Health Service (NHS) is considered to be
one of the best. The government pledged to construct NHS that is more efficient, more effective, and more accountable.
These changes are in line with another government’s policy on immigration. The Conservatives have to formulate their policies carefully not to
squander the positive open-minded, and tolerant image of British society. The
abovementioned plans involve: setting annual net migration in the tens of
thousands, not the hundreds of thousands; controlling migration from the
European Union; lowering illegal immigration; and enhancing border security.
One of the positive results of the mentioned actions would be easing the pressure on local areas and public services (The Conservative Party Manifesto 2015,
p. 29). The government viewed that immigration can also be a threat to soft
power. In order to prevent such a scenario in the context of immigration to
the UK and British soft power, the government planned to promote integration and British values by introducing tougher English language tests for migrants, ensuring that customer-facing positions are landed to people fluent in
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English and encouraging better integration into the society (The Conservative
Party Manifesto 2015, p. 31).
Human rights are a sphere of value-related soft power resources, that is,
they depend heavily on credibility. The current Conservative Government is
taking a risky action trying to manoeuvre between its foreign policy related
to human rights and its domestic policy. In the manifesto, the party declared to limit the role of the Human Rights Act and introduce a British Bill
of Rights. Instead, this will restrain the role of the European Court of Human
Rights, so that foreign criminals could be deported from Britain more easily.
This move would make the Supreme Court the ultimate arbiter of human
rights matters in the UK and at the same time break the formal link between
British courts and the European Court of Human Rights, which might have
a negative echoing in Europe and abroad (The Conservative Party Manifesto
2015, p. 60).
Freedom of the press is very important in British society and the government vowed to defend hard-won liberties and the operation of a free press.
The British are a reading society. One of the characteristics of the print media
in the UK is the presence of a large national newspaper sector. The media
landscape in the United Kingdom is extensive, complex, and sophisticated,
possibly ranking second globally, after the United States. The UK has an open
society that is supplemented with free media. The party also takes action to
further protect the role of journalists via the British Bill of Rights. The party
will also support local newspapers as an important source of information for
local communities and a vital part of a healthy democracy. The government
ensured to deliver a comprehensive review of the BBC Royal Charter to make
sure the BBC is maintaining a world-class service that supports creative industries (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 42).
Foreign policy
Foreign policy is the third resource of soft power in J. Nye’s model.
According to the manifesto’s authors, the best way to showcase the United
Kingdom as an attractive state was through foreign aid and help in the global
issue. To do so, the party focused on several actions. First of all, it would
continue to honour all foreign commitments such as meeting OECD’s rule
of the foreign aid budget to keep a commitment to spend 0.7 per cent of
gross national income on international development. Dealing with the recent
outbreak of Ebola in Africa was a good example of how the aid programme
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helped protect the UK from serious threats, while also helping states tackle
major emergencies, which put their stability at risk. The party wanted to present the goal to eradicate extreme poverty by 2030 and promote human development, good governance and gender equality as British long-term aims of
the foreign policy. The government vowed to continue to “promote the golden thread of democracy, the rule of law, property rights, a free media and open,
accountable institutions” and to “boost partnerships between UK institutions
and their counterparts in the developing world, and help people in the United
Kingdom give or lend money directly to individuals and entrepreneurs around
the world” (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 78–79). The manifesto
also implies that the UK has an obligation to actively promote British values
abroad by taking actions against armed conflicts, war crimes, massacres, sexual
violence, religious persecutions, etc., and using diplomacy to protect British
interests and tackle threats. Additionally, in case of a successful election, the
government pledged to continue cooperation with crucial allies and many international institutions and organisations such as NATO and the Commonwealth, which is a legacy of the British colonial heritage and its imperial past
(The Conservative Party Manifesto 2015, pp. 75–77). These classic examples of
showcasing a state’s soft power in the foreign context. Nevertheless, foreign
and defence policy is rarely a dominant issue in general elections and the year
2015 was no exception (Harrois 2015, p. 1).
With Brexit looming in the distance, it might seem perhaps surprising
that the manifesto’s section revolving around the European Union is not the
largest in the document. It mirrors the government’s approach to the topic of
EU membership – it is somewhat important but not the most important issue. It is definitely not highlighted as the key aspect of British soft power. The
focus is placed not on the membership of the EU itself, but rather on how the
UK can harness its profits and use it to its own benefit in the most optimal
way (The Conservative Party Manifesto 2015, p. 72). However, without the EU
many of those opportunities would not exist. The manifesto’s most significant
excerpt for the future of the UK-EU relations is formulated in the following
words:
We will negotiate new rules with the EU, so that people will have to be
earning here for a number of years before they can claim benefits, including the tax credits that top up low wages. Instead of something-fornothing, we will build a system based on the principle of somethingfor-something. (The Conservative Party Manifesto 2015, pp. 29–30)
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The section on Europe and EU is short both because voters did not seem
interested in the subject and because the two major parties exhibited a defensive position on Europe preferring not to discuss the topic as “Europe
remains more than ever a difficult issue in British politics, bringing trouble to
all mainstream parties” (Schnapper 2015, p. 7). That is why the Conservative
chose a defensive stance of not mentioning it whenever it is possible, rather
than engaging the public. From the above, it can be concluded that the leadership of the party did not anticipate the outcome of the Brexit referendum.
The contents of this section do not indicate that the Conservative leadership were considering leaving the EU, neither that they were prepared to
face the consequences of that decision. There is not any part of the manifesto
that directly links the withdrawal from the EU with soft power. Taking into
consideration the analysis of the contents of the manifesto, it is clear that the
Conservatives showcase British elements of soft power and are aware of their
importance; leaving the EU is not an obvious source of soft power, moreover,
it has contributed to the unfortunate squandering of the British soft power.
The party leadership was unstable just after the results of the referendum with
would-be Prime Ministers and Cabinet reshuffles. The economic plan for
Brexit was a mystery for a long time. Additionally, as one could witness what
many called the post-Brexit “shambles”, the future of the UK after leaving the
EU is neither brighter nor more secure, especially when taking into account
the unfortunate pandemic crisis.
One might ask whether the Conservative Party has lived up to all of
its pledges. After all, the Conservatives did win the 2015 elections. No matter how much time has passed, the UK has seen the continuous rule of the
Conservative Party for over a decade. This, in theory, means that the promises made in the document were likely to be fulfilled, especially over such
a considerable period. On the other hand, fact-checking every item of the
pre-Brexit manifesto years after it was first drafted is questionable. First of
all, as mentioned above, D. Cameron had to face the fate of his own making, namely, the Brexit referendum, which was one manifesto promise. This
unprecedented process in the history of the EU has changed many sociopolitical and economic circumstances, making some of the points from the
manifesto outdated or difficult to achieve shortly after the elections. Secondly,
it could be argued that D. Cameron’s promises as a leader of the party and
the prime minister are his own. Since 2015, the UK has seen two changes in
the position of the leader of the party and the whole country. Similarly, there
were two general elections in 2017 and 2019, both with their own manifestos
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prepared by different people. The 2017 Conservative and Unionist Party
Manifesto FORWARD, TOGETHER Our Plan for a Stronger Britain and a
Prosperous Future was prepared by Theresa May while the 2019 Conservative
and Unionist Party Manifesto Get Brexit Done Unleash Britain’s Potential was
written by Boris Johnson’s team. Finally, since 2015, the UK, Europe and
the whole world have seen many unpredictable external and internal factors
which gain in importance as time goes by. An obvious example is the global
pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
The Conservative Party Manifesto is a political declaration and not the
only document to present the Conservative stand on elements related to the
British soft power. The House of Lord’s Select Committee on Soft Power and
the UK’s Influence was appointed in May 2013 to examine and the use of
soft power in furthering the United Kingdom’s global influence and interests. Its findings were published in a form of a report (House of Lords 2014).
The committee’s publication was met with the governmental response. The
overall summary of the reply can be described as concordant with the committee’s advice; where doubts were expressed by the committee members, the
governmental response was supplemented with additional data or commentary (Foreign & Commonwealth Office 2014).
Conclusion
As the analysis of the election manifesto of the Conservative Party has
shown, there are indeed certain elements of the party program that refer to
what is known within the IR as soft power resources. The analysis groups those
resources around three main entities: culture, political values, and foreign policy. The British context also requires its colonial heritage to be taken into
account. The findings confirmed that the ruling party exhibits the awareness
of the strength of the British soft power resources and mention them in their
party programs. The analysis also shows that the contents of the document
indicate that the leadership of the party did not anticipate the outcome of the
Brexit referendum. The in-out referendum was planned to be carried out no
later than 2017 but David Cameron planned to renegotiate the conditions of
the British membership in the EU. Unlike the gamble that Cameron took on
the Scottish independence referendum, the plan to win the elections with the
help of Eurosceptics and stay within the reformed EU misfired. The contents
of the manifesto do not indicate that the government was considering leaving
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the EU, neither that it was prepared to face the consequences of that decision.
There is not any part of the manifesto that directly links the withdrawal from
the EU with soft power.
The analysed manifesto is a specific type of document. The Conservative
Party is part of the political discourse and, therefore, strive for an attractive
form and contents of their propositions. However, the document is in line
with the trend that conservative, right-winged parties see traditions and pride
as an asset, while more liberal parties consider diversity and openness as those
elements that could improve Britain’s image in the world. The Conservative
manifesto has the title Strong leadership, a clear economic plan, a brighter, more
secure future. Ironically, after the Brexit vote, the country saw many problems
connected with every element of the title. The party leadership was unstable
just after the results of the referendum with would-be Prime Ministers and
Cabinet reshuffles. Secondly, the economic plan for Brexit was a mystery for
a long time. Lastly, as one could witness what many called the post-Brexit
shambles, the future of the UK having left the EU is neither brighter nor
more secure, especially when taking into account the unfortunate pandemic
crisis. This finally proves that the result of the referendum was a surprise
for the UK, its leadership and the Conservative party. While there might
be some aspects of Brexit that would appeal to certain entities and therefore
form some sort of soft power, it goes without any doubt that leaving the EU
has also contributed to the unfortunate squandering of the British soft power.
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Elementy brytyjskiej Soft Power w ostatnim
przedbrexitowym programie wyborczym Partii
Konserwatywnej z 2015 roku

Streszczenie: Rok 2016 to początek największej zmiany w brytyjskiej
polityce zagranicznej od zakończenia zimnej wojny. Po dziesięcioleciach
bycia państwem członkowskim Unii Europejskiej Wielka Brytania
opuściła tę organizację. Ostatnie wybory powszechne były pod silnym
wpływem zbliżającego się Brexitu, podczas gdy wybory powszechne
w 2015 r. były ostatnią przed Brexitem kampanią polityczną do Parlamentu. Celem artykułu jest analiza dokumentu partii opublikowanego
tuż przed oficjalną decyzją o przeprowadzeniu referendum w sprawie
wyjścia z Unii Europejskiej. Dodatkowo analiza zostanie zestawiona
z mocno obecną w dyscyplinie Stosunki Międzynarodowe teorią soft
power. W niniejszym artykule soft power jest rozumiany jako środek
sprawowania i wywierania wpływu, za pomocą którego państwo lub
inny aktor wywołuje zmianę zachowania poprzez generowanie, utrzymywanie i mobilizowanie niezbędnych zasobów za pomocą narzędzi
polityki w sprzyjającym kontekście, co skutkuje pozytywną reakcją
i wynikiem behawioralnym. Artykuł wykorzystuje analizę dokumentów jako technikę badawczą. Dokument zatytułowany Manifest Partii
Konserwatywnej 2015: Silne przywództwo, jasny plan gospodarczy, jaśniejsza, bezpieczniejsza przyszłość to przykład politycznego programu
wyborczego, który prezentuje spójne, długofalowe stanowisko partii
wobec wyborców będących ich głównymi odbiorcami. Twierdzi się, że
konserwatyści byli świadomi znaczenia typowych brytyjskich zasobów
miękkiej siły i nie przewidzieli wyniku referendum.
Słowa kluczowe: Wielka Brytania, soft power, Partia Konserwatywna,
manifest wyborczy, polityka przed Brexitem
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Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

WIZJA MODERNIZACJI TECHNICZNEJ
Polskiej MARYNARKI WOJENNEJ

Streszczenie: Marynarka Wojenna RP z racji na niedoinwestowanie,
uchodzi obecnie za najbardziej zaniedbany rodzaj Sił Zbrojnych RP.
Zadanie jej modernizacji wiąże się z licznymi szansami, ale również wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. Ten artykuł ma charakter poglądowy
i dotyczy wizji unowocześnienia Polskiej Marynarki Wojennej. W badaniu empirycznym dostępnych źródeł zidentyfikowano zadania i aktualną strukturę dowodzenia oraz stan sił okrętowych. Na podstawie tego
przedstawiono oczekiwany potencjał, jaki powinien zostać osiągnięty
w wyniku modernizacji Marynarki Wojennej RP.
Słowa kluczowe: potencjał sił morskich, modernizacja Marynarki Wojennej RP, oczekiwane rezultaty

WSTĘP

Marynarka Wojenna (MW) broni interesów narodowych na polskich wodach morskich. Powierzono jej także obronę morską Polskiego wybrzeża. Jest formacją zbrojną zdolną także do współpracy z innymi rodzajami
sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Utrzymuje również do
zdolność realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno
w basenie Morza Bałtyckiego (MB), jak i poza nim. Dostosowanie do takich
wymagań powinny zapewniać jej opracowane założenia modernizacji technicznej MW tak, aby jej wyposażanie odpowiadało potrzebom oraz wymaganiom
współczesnego pola walki. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie
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zadań, możliwości pożądanego potencjału, jaki powinna osiągnięć Marynarka Wojenna w aspekcie realizowanych planów modernizacji technicznej sił
morskich.
Niniejszy tekst składa się z 3 części. W pierwszej scharakteryzowano zadania i aktualną strukturę dowodzenia oraz stan sił okrętowych MW.
W drugiej zaś omówiono uwarunkowania, które wpływają na rozwój MW.
Z kolei w ostatniej części zdefiniowano oczekiwany potencjał, jaki powinien
być osiągnięty w wyniku prowadzonej modernizacji sił morskich.
AKTUALNY STAN SIŁ MARYNARKI WOJENNEJ
MW realizuje zadanie obrony interesów narodowych na polskich wodach
morskich. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami ma ona również
możliwość wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
w basenie MB oraz na innych obszarach. W tym celu, w swojej powszechnej
działalności realizuje szereg zadań operacyjnych, takich jak:
− zapewnienie swobody transportu morskiego oraz utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi na szlakach komunikacyjnych;
− zapewnienie wczesnego wykrycia symptomów zagrożenia bezpieczeństwa państwa od strony morza;
− wykonywanie programowych zadań szkolenia bojowego jednostek
oraz przygotowanie sił do realizacji zadań w czasie zagrożenia i wojny;
− utrzymanie gotowości do realizacji osłony i obrony polskich obszarów
morskich;
− współdziałanie ze Strażą Graniczną (SG) w ochronie morskiej granicy
państwa;
− udział w ratowaniu życia w polskiej strefie ratownictwa SAR oraz
ratownictwo załóg samolotów we współdziałaniu z Siłami Powietrznymi;
− zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich
przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) funkcjonujące w
ramach krajowej służby hydrograficznej;
− udział w ochronie ekologicznej polskich obszarów morskich;
− zwalczanie sił przeciwnika w strefie obrony Marynarki Wojennej we
współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych;
− utrzymanie panowania na morzu w przybrzeżnej strefie obrony.
Do najważniejszych zadań realizowanych przez Marynarkę Wojenną
w Układzie Sojuszniczym możemy zaliczyć:
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− zapewnienie systematycznego monitoringu sytuacji morskiej w strefie
obrony i rejonach przyległych;
− zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na liniach komunikacji morskiej
przechodzących wzdłuż strefy obrony Marynarki Wojennej;
− utrzymywanie ciągłości funkcjonowania systemu ratownictwa morskiego zgodnie z normami międzynarodowymi NATO;
− utrzymanie w gotowości sił i środków zdolnych do natychmiastowego
reagowania w sytuacjach incydentalnych na morzu.
Jednakże, we współczesnym świecie wystąpienie konfliktu zbrojnego
o zasięgu globalnym jest minimalne, o czym świadczyć może tendencja do
zmniejszania liczebności sił zbrojnych w większości krajów, między innymi
także Polski (por. Mickiewicz 2002). Zatem przed MW, obok sprawowanych
przez nią zadań wojskowych (militarnych), coraz częściej stawiane są zadania wypełniania funkcji o charakterze policyjnym i dyplomatycznym, mające
na celu utrzymanie obowiązującego porządku prawnego i pokoju na morzu.
Wydawać by się mogło, że funkcje te są bardziej domeną straży granicznej,
służb celnych czy policji niż marynarki wojennej. Niemniej jednak działania te
będąc ukierunkowanymi na przeciwstawienie się zagrożeniom niemilitarnym
są ważne i nabierają coraz większego znaczenia. W tym zakresie do zadań, jakie
MW będzie realizować można zaliczyć:
− ochronę instalacji gospodarczych i wojskowych rozmieszczonych
w granicach narodowych obszarów morskich oraz rejonów o szczególnym znaczeniu dla żeglugi przed działaniami o charakterze terrorystycznym;
− nadzorowanie ruchu jednostek obcych bander na polskich obszarach
morskich;
− wydzielanie okrętów do nadzorowania i kontroli ruchu jednostek
uznanych za podejrzane;
− transportowanie i wysadzanie grup inspekcyjno-kontrolnych oraz zabezpieczanie ich działań na pokładach podejrzanych jednostek;
− realizację działań pościgowo-interwencyjnych w oparciu o prawo pościgu na morzu pełnym, do granic wód terytorialnych państw drugich;
− przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej w obszarach morskich (por. Mickiewicz 2010).
Obecnie MW funkcjonuje w strukturze dowodzenia podległej Ministerstwu Obrony Narodowej (MON). W czasie pokoju MW podlega pod
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), które jest odpowiedzialne szkolenie dowództw i sztabów, wojsk, rezerw osobowych oraz
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kształcenie zawodowe żołnierzy. DG RSZ realizuje swoje zadania poprzez
Inspektorat Marynarki Wojennej (IMW) sprawujący nadzór nad przygotowaniem sił i środków do działań bojowych. IMW także koordynuje, organizuje i sprawuje kontrolę nad realizacją przedsięwzięć związanych z osiąganiem
zdolności operacyjnych MW w ramach programów operacyjnych. Monitoruje także poziom wyszkolenia wojsk wydzielonych do operacji sojuszniczych, koalicyjnych i międzynarodowych oraz do udziału w akcjach ratowniczych. Sprawuje również merytoryczny nadzór nad związkami taktycznymi
MW oraz Biurem Hydrograficznym MW .W czasie wojny siły MW wydzielane są do Dowództwa Operacyjnego (DO RSZ) tak, aby osiągać odpowiednie
zdolności operacyjne przewidziane dla Sił Zbrojnych RP. DO RSZ realizuje
swoje zadania poprzez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM).
Podstawowymi związkami taktycznymi naszej marynarki są obecnie
flotylle. Ich głównym zadaniem jest utrzymywanie w gotowości do działań
systemów pokojowego i wojennego uzupełniania wojsk, ich mobilizacyjnego
rozwinięcia oraz operacyjnego użycia. Ponadto, organizowanie i kierowanie
procesem szkolenia podległych dowództw i sił oraz udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych na szczeblu operacyjnym. Również
utrzymanie w nakazanej gotowości sił wydzielonych oraz planowanych do
przekazania i udziału w operacjach sojuszniczych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. Obecnie w skład struktury organizacyjnej MW wchodzą dwie
flotylle. Główny trzon uderzeniowych sił okrętowych MW stanowi 3. Flotylla
Okrętów (3. FO), która jest dyslokowana w Gdyni. Jej strukturę ilustruje
poniższy rysunek 1.
Rysunek 1. Podział sił okrętowych 3. Flotylli Okrętów.

Źródło: Opracowanie własne.
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Podstawowe wyposażenie 3. FO to fregaty, korwety i okręty podwodne, które stanowią wyposażenie dywizjonów: Okrętów Bojowych i Okrętów
Podwodnych. Zadania zabezpieczenia szkolenia sił realizują: dywizjon Okrętów Wsparcia, dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego oraz grupa Okrętów Rozpoznawczych. Flotylla liczy ponad 3 tysiące marynarzy stacjonujących
w rejonie Zatoki Gdańskiej i na półwyspie helskim.
Kolejnym związkiem taktycznym MW jest 8. Flotylla Obrony Wybrzeża (8.FOW), która jest dyslokowana w Świnoujściu, Dziwnowie i Gdyni. Jej
główne siły stanowią okręty wsparcia i zabezpieczenia działań. Ilustruje to rysunek nr 2.
Rysunek 2. Podział sił okrętowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Źródło: Opracowanie własne.

Główne wyposażenie 8. FOW to niszczyciele min oraz trałowce, które
stanowią wyposażenie 12 i 13 dywizjonu Trałowców. Zadania transportu
wyposażenia oraz minowania realizuje 2. dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych Flotylla liczy ponad dwa tysiące marynarzy stacjonujących
w zachodniej części wybrzeża RP. Natomiast warto w tym miejscu także wspomnieć o Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW), które jest
jednostką bezpośrednio nadzorowaną przez IMW. Jego zadania skupiają się
na zabezpieczeniu nawigacyjno-hydrograficznym oraz meteorologiczno-oceanograficznym sił MW. Równocześnie BHMW realizuje zadania państwowej
służby hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii
i kartografii morskiej.
MW obecnie dysponuje 83 jednostkami pływającymi, z czego 38 to
okręty bojowe, 24 pomocnicze jednostki pływające oraz 21 to bazowe środki pływające. Poniżej zostały wyszczególnione siły okrętowe MW (stan na
30.03.2020 r.). W nawiasach podano daty rozpoczęcia ich eksploatacji w MW.
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SIŁY OKRĘTOWE MARYNARKI WOJENNEJ
- STAN NA 30.03.2020 R.
GRUPA I. OKRĘTY BOJOWE
•
−
−

Okręty podwodne
1 Okręt podwodny t. Kilo (1986)
2 Okręty podwodne t. Kobben (1966-1967)

•
−
−
−

Zasadnicze nawodne okręty bojowe
2 Fregaty rakietowe t. Oliver hazard perry (1980)
1 Korweta t. Kaszub (1987)
1 Korweta patrolowa t. Ślązak (2019)

•
−

Patrolowe jednostki pływające
3 Kuty rakietowe t. Orkan (1992-1994)

•
−
−
−
−
−

Okręty wojny minowej
1 Niszczyciel min t. Kormoran ii (2017)
2 Niszczyciele min t. Flaming (1966-1967)
12 Trałowców bazowych t. Gardno (1984 - 1991
4 Trałowce bazowe t. Mamry (1991 - 1994)
1 Trałowiec bazowy t. Gopło (1982)

•
−
−

Desantowe jednostki pływające
5 Okrętów transportowo-minowych t. Lublin (1989-1991)
3 Kutry transportowe t. Dęba (1988-1991)

GRUPA II. JEDNOSTKI POMOCNICZE
•
−
−
−
−
−
−
−

Okręty wsparcia i zabezpieczenia bojowego
1 Okręt dowodzenia siłami opm projektu 130z (2001)
2 Okręty rozpoznania radioelektronicznego t. Nawigator 		
(1975-1976)
2 Okręty hydrograficzne t. Heweliusz (1982)
2 Okręty ratownicze t. Piast (1974)
2 Kutry ratownicze t. Zbyszko (1991-1992)
1 Okręt szkolny t. Wodnik (1976)
1 Żaglowy okręt szkolny t. Barkentyna bermudzka (1982)

•
−

Zbiornikowce
2 Zbiornikowce paliwowe (1970 -1970)
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•
−
−
−

Okręty zabezpieczenia bazowania
2 Pływające stacje demagnetyzacyjne (1970-1971)
7 Holowników (1993-2020)
1 Kuter - poławiacz torped (1973)

GRUPA III. BAZOWE ŚRODKI PŁYWAJĄCE
•
−
−
−

Kutry zabezpieczenia specjalistycznego
2 Kutry hydrograficzne (1989)
2 Kutry transportowo – pasażerskie (1988-1989)
3 Kutry holowniczo – komunikacyjne (1989)

•
−
−

Barki
2 Barki paliwowe (1979-1988)
1 Barka ekologiczna (1961)

•
−
−
−

Inne jednostki pomocnicze
4 Motorówki hydrograficzne (2014)
4 Motorówki transportowo – cumownicze (1968-1969)
1 Okręt muzeum orp „błyskawica”

GRUPA IV. JACHTY MARYNARKI WOJENNEJ
−
19 Jachtów pełnomorskich i zatokowych (2008-2013)
Powyższe zestawienie sił okrętowych MW przedstawiono na podstawie
dokumentacji Inspektoratu MW, dotyczącej szczegółowego zakresu działania
i struktury organizacyjnej MW. Przytoczono w nim, przyjęty do stosowania
w MW, podział na grupy jednostek pływających uwzględniający ich przeznaczenie i charakterystyki konstrukcji.
UWARUNKOWANIA ROZWOJU MARYNARKI
WOJENNEJ
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, która
została zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 r. przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów określiła kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP. Podstawowe zadnia w tym zakresie, dla SZ to
„Wzmocnienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym
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uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej” (zob. Strategiczna Koncepcja 2021).
Ta sama strategia zawiera również cel, jaki powinien zostać osiągnięty w rozwoju sił MW, a mianowicie: „Dążenie do budowy zdolności do pełnej ochrony
i obrony interesów morskich państwa, zwłaszcza zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej oraz wzmacniania jej współdziałania w układzie sojuszniczym
i narodowym” (zob. Strategiczna Koncepcja 2021: 19). Realizacja tego wiąże się
z osiągnieciem odpowiedniego potencjału MW. Decyduje o nim wiele czynników, zarówno zewnętrznych (sytuacja geopolityczna) jak i wewnętrznych (możliwości budżetowe MON) . Powyższe wpływają także na liczebność sił morskich,
wymaganą gotowość bojowej oraz możliwość skutecznego dostosowywania się
do zmieniających się warunków środowiska morskiego. Dlatego najważniejszym
zadaniem jest realizacja planów, które mają służyć zapewnieniu odpowiedniego
poziomu gotowości bojowej (zob. Hamera 2017).
Osiągnięciu tego celu miał służyć przyjęty przez Polskę - Program operacyjny. Zwalczanie zagrożeń na morzu, jako część Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022/2030. Główne założenia programu obejmowały wykonanie do 2030 roku aż 22 programów szczegółowych
(w tym części do 2022 roku) zapewniających rozwinięcie czterech zdolności
bojowych (zob. Grotnik 2021).
Rysunek 3. Program Operacyjny – zwalczanie zagrożeń na morzu w latach
2013-2022/30.

Źródło: Opracowanie własne.
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Inspektorat Uzbrojenia (IU) na Forum Bezpieczeństwa Morskiego
w Warszawie w dniu 14 stycznia 2016 r. przedstawił założenia Programu Operacyjnego…, oraz wnioski dotyczące dalszych prac w zakresie jego realizacji
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia (zob. FBM 2021). Zakładano osiągnięcie zdolności w następujących obszarach:
1. Rozpoznanie – poprzez pozyskanie okrętu rozpoznania radioelektronicznego pk. DELFIN, wyposażenie jednostek pływających w okrętowy system optoelektryczny pk. BIELIK, budowę okrętu hydrograficznego pk. HYDROGRAF, wyposażenie w morski system informacji geoprzestrzennej oraz
pozyskanie mobilnego systemu radionawigacyjnego średniego zasięgu.
2. Rażenie rażenia sił przeciwnika – poprzez budowę i wyposażenie okrętu podwodnego pk. ORKA, budowę Okrętu Obrony Wybrzeża pk. MIECZNIK, budowę w wersji podstawowej okrętu patrolowego ORP ŚLĄZAK na
bazie niedokończonego kadłuba korwety wielozadaniowej pr. GAWRON, zaangażowanie polskiego przemysłu okrętowego w budowę okrętu patrolowego
z funkcją zwalczania min pk. CZAPLA i zakup uzbrojenia dla kolejnego nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego oraz system wspomagania minowania pk.
PLAŻA.
3. Zabezpieczenie logistyczne działań - poprzez pozyskanie okrętu
wsparcia operacyjnego: pk. MARLIN, realizację projektu jednostki wsparcia
logistycznego pk. BAŁTYK, pozyskanie okrętu demagnetyzacyjnego pk. MAGNETO, budowę barki ekologicznej pk. EKOTANK, zbiornikowca paliwowego pk. SUPPLY, kutra transportowego pk. TRANSHOL oraz pozyskanie
jednostek do zabezpieczenia technicznego i wsparcia działań na morzu pk.
HOLOWNIK.
4. Przetrwanie i ochrona wojsk – poprzez budowę trzech niszczycieli
min pk. KORMORAN II, pozyskanie bezzałogowych systemów zwalczania min pk. KIJANKA, budowę przez rodzimy przemysł okrętów ratowniczych pk. RATOWNIK, oraz wyposażenie w system ochrony sił morskich pk.
OSTRYGA.
Przyjęty do realizacji Program….. był efektem realizacji procesu wycofywania przestarzałych jednostek oraz ich częściowej wymianie na nowe. Co
istotne, nie powstał on w oparciu o konkretną wizję Marynarki Wojennej,
ale o potrzebę zapewnienia Polsce doraźnych zdolności obronnych. Taki stan
rzeczy prowadził jedynie do utrzymania podstawowych zdolności bojowych
jednostek MW, które zapewniają jedynie częściowo realizację zadań związanych z bezpieczeństwem morskim państwa. Ponadto, takie podejście nie
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w pełni uwzględniało standardy przyjęte w NATO. W praktyce oznaczało to
posiadanie jedynie ograniczonych zdolności sił morskich z punktu widzenia
wymogów współczesnego środowiska bezpieczeństwa morskiego. W kolejnych latach modyfikowano założenia Programu… a jego najnowsze założenia
przewidywane do realizacji w SZ RP przedstawiono w Planie Modernizacji
Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku, który został zatwierdzony w dniu 10 października 2019 r. (zob. PMT 2021).
Aktualnie na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela Inspektoratu Uzbrojenia RP (IU SZRP) stan realizacji poszczególnych programów
przedstawia się następująco (zob. Dmitruk 2021):
Tabela 1. Stan realizacji programów operacyjnych.
TYP ZADAŃ

Zakończone

Zadania znajdujące się w
trakcie realizacji

Zadania będące w trakcie procesu pozyskania

Zadania, dla których
opracowano rekomendacje, ale nie rozpoczęto
postępowania
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OPIS
Do tej grupy możemy zaliczyć zakup wyposażenia dla drugiego
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, wcielenie do sił okrętowych wchodzących w skład Marynarki Wojennej korwety patrolowej ORP ŚLĄZAK oraz niszczyciela min ORP KORMORAN.
Przejęcie na stan MW nowo zbudowanych przez rodzimy przemysł stoczniowy trzech holowników typu B-860.
Budowa dwóch kolejnych niszczycieli min pr. KORMORAN
II, co powinno nastąpić w 2022 roku. Przekazanie Marynarce
Wojennej kolejnych holowników wspomagających zabezpieczenie techniczne okrętów i prowadzenie działań ratowniczych na
morzu pk. HOLOWNIK - odbiór planowany jest w 2021 roku.
Pierwsze z nich dotyczy budowy okrętu ratowniczego i wspomagającego prace podwodne pk. RATOWNIK, a drugie to
zdolność pomostowa, którą mogą być zmodernizowane szwedzkie okręty podwodne typu A17 tj. HMS Södermanland i HMS
Östergötland. Zawarcia umów dla obu tych postępowań można
spodziewać się do połowy 2021 roku.
Grupa ta obejmuje zadania zawiązane z budową nawodnych
okrętów wielozadaniowych pk. MIECZNIK a także pozyskaniem systemu zapewniającego ochronę siłom morskim
w portach na redach i kotwicowiskach pk. OSTRYGA. Budową
jednostek zaopatrzeniowych (zbiornikowców paliwowych) pk.
SUPPLY. Kolejnymi zadaniami z tej grupy są budowa okrętu
logistycznego pk. BAŁTYK oraz jednostek przeznaczonych do
transportu zaopatrzenia i wspomagania prac holowniczych na
redach i w portach pk. TRANSHOL.
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TYP ZADAŃ

OPIS

Zadania znajdujące się w
fazie analityczno-koncepcyjnej

Pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu pk. ORKA i
zakupu bezzałogowych systemów poszukiwania i zwalczania
min pk. KIJANKA oraz pozyskanie barki ekologicznej do tankowania okrętów podwodnych i oczyszczania wód pk. EKOTANK. Następnym jest budowa okrętów hydrograficznych pk.
HYDROGRAF, a także zakup wielozadaniowych morskich
śmigłowców pokładowych pk. KONDOR. Prace analityczne
prowadzone są również w zakresie pozyskania pływającej stacji
demagnetyzującej pk. MAGNETO oraz pozyskanie brzegowej
stacji demagnetyzacji okrętów i pomiaru pól fizycznych pk. DEMAG.

Zadania, dla których nie
rozpoczęto jeszcze fazy
analityczno-koncepcyjnej

W tej grupie znajdują się m.in. zadania związane z budową okrętu wsparcia działań połączonych pk. MARLIN oraz budową lekkich okrętów rakietowych. MURENA.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dmitruk T. Stan realizacji programów
modernizacji Marynarki Wojennej RP.

Zgodnie z powyżej przedstawionym zestawieniem pozyskanie jednostek
nowej generacji oraz sukcesywne wycofywanie starego uzbrojenia znajduje się
w różnym stopniu realizacji. Bez skutecznej realizacji tych zadań Marynarka
Wojenna nie będzie w stanie wypełniać w pełni swoich zadań we wszystkich
obszarach zdolnościowych a wartość bojowa MW ulegnie praktycznie degradacji po 2030 roku.
OCZEKIWANY POTENCJAŁ MARYNARKI WOJENNEJ
Zdefiniowanie środowiska morskiego, w tym zagrożeń, ryzyk oraz szans
i wyzwań w zakresie bezpieczeństwa morskiego, a także zdiagnozowanie stanu
polskich sił morskich i zdolności tych sił, przy uwzględnieniu wniosków oraz
doświadczeń z udziału polskiej marynarki wojennej w działaniach krajowych
i międzynarodowych powinny być podstawą do opracowania rekomendacji
dla przyjęcia pożądanego modelu polskiej marynarki wojennej. Analizując teoretyczne podstawy wykorzystania sił morskich w XXI wieku oraz najważniejsze zmiany w środowisku bezpieczeństwa morskiego RP, można przywołać za
Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa Morskiego RP (SKBN) najlepszy model
floty, który byłby odpowiedni do osiągnięcia dla polskiej MW w wyniku prowadzonej modernizacji.
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Pierwszy z nich odnosi się do wymogów współczesnego środowiska bezpieczeństwa morskiego. Wyróżnia on trzy warianty flot (SKBN 2021:53):
− przednowoczesny - marynarka wojenna walczy o przetrwanie, posiada jedynie ograniczone zdolności obronne (sytuacja obecna);
− nowoczesny - oznacza wykorzystywanie klasycznych koncepcji dostosowania marynarki wojennej do współczesnych wyzwań;
− ponowoczesny - transformacja marynarki wojennej w oparciu o nowe
zdolności operacyjne.
Powyższe standardy nie dotyczą doboru najnowocześniejszego sprzętu
i uzbrojenia oraz stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych, (choć
są one bardzo ważne). Dotyczą w głównej mierze zamierzonej funkcji i koncepcji wykorzystania marynarki wojennej. Według tej klasyfikacji, ponowoczesny model będzie najbardziej idealnym modelem w Polsce. Zdolność do
prowadzenia zasadniczych misji jest głównym aspektem, który posłużył do
budowy kolejnego modelu klasyfikacji flot (SKBN 2021:54).

Kategoria sił morskich

Odstraszanie strategiczne i wymuszanie

Projekcja siły

Panowanie na morzu

Odmowa korzystania
z morza

Dyplomacja morska

Działania policyjne

Pomoc humanitarna

Tabela 2. Kategorie sił morskich i ich zdolności do prowadzenia zasadniczych misji.

duże

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

średnie

nie

w układzie
sojuszniczym
i połączonym

lokalnie
w układzie
sojuszniczym

tak

tak

tak

tak

małe przybrzeżne

nie

nie

nie

na
własnych
wodach

nie

tak

na
własnych
wodach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa
Morskiego, s. 54.

82

WIZJA MODERNIZACJI TECHNICZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Podstawą do formułowania zaleceń za przyjęciem tego modelu powinno być doświadczenie, jakie wyniosła Marynarka Wojenna podczas udziału
w operacjach krajowych i międzynarodowych. Na podstawie tak dobranych
kryteriów należy uznać, iż rekomendowana dla Polski byłaby flota średnia.
W celu jeszcze bardziej dokładniejszego wypracowania rekomendacji
dotyczących koncepcji docelowego modelu MW, należy przytoczyć za wspomnianą wcześniej Strategiczną Koncepcją …, trzeci, najbardziej precyzyjny wariant klasyfikacyjny flot wojennych, który obejmuje (SKBN 2021:55):
Tabela 3. Kategorie flot wojennych świata.
Kategoria
floty

Nazwa

Charakterystyka

1

Marynarka wielka zdolna do projekcji siły
o zasięgu globalnym
(w pełnym zakresie)

Marynarka mająca zdolności do prowadzenia pełnego spektrum operacji morskich w skali globalnej.
Posiada pełne zdolności do bazowania lotnictwa
(lotniskowce) i prowadzenia operacji desantowych,
panowania na morzu i ataku z użyciem broni jądrowej. Posiada wystarczające siły do prowadzenia
wielkich operacji jednocześnie, np. flota USA

2

Marynarka wielka zdolna do projekcji siły
o zasięgu globalnym
(w ograniczonym zakresie)

Marynarka mająca większość albo wszystkie zdolności do projekcji siły (podobnie jak marynarka kategorii 1), jednak jej potencjał pozwala na prowadzenie tylko jednej wielkiej operacji, np. floty Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoch lub Hiszpanii

3

Marynarka średnia zdolna do projekcji siły
o zasięgu globalnym
(w ograniczonym zakresie)

Marynarka posiada ograniczone, ale wiarygodne zdolności do projekcji siły. W sposób stały
i konsekwentny demonstruje swoją determinację
w ich wykonywaniu z dala od wód terytorialnych,
we współpracy z marynarkami kategorii 1 i 2. Do
kategorii 3 należą np. floty Kanady, Holandii, Australii, Danii lub Norwegii

4

Marynarka posiada zdolności do projekcji siły na
Marynarka średnia zdol- przyległym akwenie. Może również mieć potencjał
na do projekcji siły
do wykorzystania zdolności z dala od przyległego
o zasięgu regionalnym
akwenu, jednak z różnych powodów nie prowadzi
takich operacji w sposób regularny

5

Marynarka zdolna do
projekcji siły na akwenach przyległych do
terytorium państwa

6

Marynarka przybrzeżna
przeznaczona do obrony
terytorium

Marynarka posiada zdolności do projekcji siły
w strefie przybrzeżnej, jednak nie jest w stanie prowadzić operacji morskich na morzu pełnym
Marynarka posiada względny poziom zdolności
do prowadzenia operacji obronnych (utrzymania
porządku) do 200 mil od wybrzeża
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Kategoria
floty

Nazwa

Charakterystyka

7

Marynarka nadbrzeżna
przeznaczona wyłącznie
do obrony terytorium.

Marynarka zasadniczo posiada pewne zdolności
do obrony w strefie nadbrzeżnej, przeznaczona jest
bardziej do prowadzenia operacji przybrzeżnych niż
policyjnych (utrzymania porządku publicznego).
Warunkują one posiadanie sił składających się z kutrów
rakietowych, lotnictwa bazowania brzegowego
i ograniczonych sił podwodnych

8

Marynarka policyjna.

Marynarka nie jest przeznaczona do prowadzenia operacji bojowych, ale wyłącznie do działań
utrzymania porządku publicznego

Marynarka symboliczna

Marynarka o minimalnych zdolnościach. Składa się
z niewielkiej struktury organizacyjnej i kilku jednostek przybrzeżnych. Takie państwa, najmniejsze
i najsłabsze na świecie, mogą aspirować wyłącznie
do posiadania floty o minimalnych zdolnościach
policyjnych

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa
Morskiego, s. 55.

Biorąc pod uwagę ogólny stan bezpieczeństwa morskiego Polski jak
również, możliwe do osiągnięcia korzyści i cele strategiczne, a także poziom
ambicji narodowych oraz posiadane środki, środki i zasoby, właściwym rozwiązaniem docelowym powinna być kategoria 3 tj. marynarka, która posiada
ograniczone, ale wiarygodne zdolności do projekcji siły. W sposób stały i konsekwentny demonstrująca swoją determinację w ich wykonywaniu z dala od
polskich obszarów morskich, we współpracy z marynarkami kategorii 1 i 2.
ZAKOŃCZENIE
Marynarka Wojenna w ocenie autora tekstu powinna dysponować siłami i środkami skutecznie zniechęcającymi do wszelkich prób zmierzających
do wywołania sytuacji kryzysowej lub nawet konfliktu lokalnego. Nowoczesne jednostki wchodzące w skład MW powinny być zdolne do szybkiej
i zdecydowanej reakcji na różnorodne zagrożenia w wymiarze zapewniającym
bezpieczeństwo polskich akwenów morskich. Dlatego też analizując obecny potencjał sił MW RP w opinii autora pracy istnieje konieczna potrzeba
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modernizacji polskich sił morskich, a w tym odtworzenie jej zdolności do
zwalczania zagrożeń na morzu. Realizowane plany modernizacyjne powinny
doprowadzić do odtworzenia wymaganego potencjału floty MW oraz zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa morskiego państwa.
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Vision of technical modernization
of Polish Navy

Summary: The Polish Navy, due to underinvestment, is currently
considered to be the most neglected type of the Polish Armed Forces.
The task of its modernization is associated with numerous opportunities, but also many challenges and threats. This article is illustrative and
concerns the vision of modernizing the Polish Navy. In the empirical
study of available sources, the tasks and the current command structure as well as the state of the naval forces were identified. Therefore,
the expected potential that should be achieved as a result of the modernization of the Polish Navy was presented.
Keywords: potential of the naval forces, modernization of the Polish
Navy, expected results
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Aspekty epidemiologiczne,
kliniczne i profilaktyczne
raka szyjki macicy

Abstrakt: Rak szyjki macicy jest złośliwym nowotworem, którego wyższy stopień zaawansowania klinicznego w momencie rozpoznania wiążę
się z gorszym rokowaniem. Wdrożenie przesiewowych badań cytologicznych wykonywanych regularnie u kobiet pozwala na wczesne wykrycie i podjęcie skutecznego leczenia. Dlatego tak ważne jest podjęcie
działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości kobiet w kwestii profilaktyki.
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, profilaktyka, cytologia, HPV

WSTĘP
Rak szyjki macicy pomimo ciągłego rozwoju medycyny jest kluczowym
problemem zdrowotnym wśród kobiet. Rak szyjki macicy zajmuje trzecie
miejsce pod względem zachorowalności na raka na świecie, powoduje około
13% zachorowań na nowotwory u kobiet (Tsikouras P., Zervoudis S., Manav
B. i in., 2016).
Najwyższe ryzyko zachorowań obserwowane jest w krajach rozwijających
się. Corocznie diagnozuje się około 550 000 nowych zachorowań, gdzie ponad połowa staję się przyczyną śmierci (Hirnel L., 2009).
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W zapobieganiu wzrastaniu liczby zachorowań ważne jest, wdrażanie systemu badań przesiewowych i profilaktyki. Profilaktyką są wszelkie działania
mające na celu zapobieganie chorobom, wczesne zdiagnozowanie jej oraz jak
najszybsze podjęcie leczenia. Liczba zgonów spowodowanych rakiem szyjki
macicy w dużej mierze zależy również od systemu opieki zdrowotnej oraz
świadomości kobiet. Bardzo istotne jest, aby od najmłodszych lat uświadamiać kobiety o możliwości wykonywania badań profilaktycznych (Syrkiewicz-Świtała M, Klimeczek M, Świtała R., 2011).
Do czynników ryzyka raka szyjki macicy zalicza się przede wszystkim
przewlekłe infekcje HPV (typ 16 i 18). Nadmienia się, iż duża liczba partnerów seksualnych oraz wczesna inicjacja seksualna zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia się HPV. Nowotwór szyjki macicy diagnozowany jest częściej u kobiet, które przeszły liczne ciąże i porody zwłaszcza w młodym wieku.
Na częstotliwość zachorowania wpływa również niski status socjoekonomiczny oraz poziom wykształcenia, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz stosowanie doustnej antykoncepcji (Jabłonowska-Fudzińska D., Marszałek A.,
Szylberg Ł, 2015).
Celem pracy jest przedstawianie dotychczasowej wiedzy na temat raka
szyjki macicy oraz aktualnych metod profilaktyki.
ETIOLOGIA RAKA SZYJKI MACICY
Rak szyjki macicy powstaje poprzez rozwój komórek nabłonka, które
wyścielają światło szyjki macicy. Proces rozwoju zmian nowotworowych następuje powoli, zazwyczaj kilka lat. Z upływem czasu komórki nabłonkowe
stopniowo się przekształcają, powodując występowanie zmian przedrakowych,
na których podłożu rozwija się nowotwór. Istotne jest, aby w sposób regularny wykonywać badania cytologiczne, które umożliwiają wykrycie zmian
występujących na szyjce macicy we wczesnym okresie. Występuje kilka określeń opisujących zmiany przedrakowe (Pruski D., Kędzia W., Przybylski M.,
2010):
o zmiana śródpłaskonabłonkowa (SIL),
o zmiana śródnabłonkowa neoplazji szyjki macicy (CIN),
o dysplazja szyjki macicy.
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Występują dwa rodzaje raków szyjki macicy, różnią się one obrazem
mikroskopowym:
o raki płaskobłonkowe – stanowią 80-90% wszystkich raków szyjki
macicy, powstają z płaskich komórek, swoją budową przypominają komórki
pokrywające błonę śluzową części pochwowej szyjki macicy. Najczęściej tego
typu rak rozwija się na pograniczu części pochwowej i macicznej szyjki macicy.
o gruczolakoraki – stanowią 10-20%, powstają na bazie śluzu komórek
wyściełających część maciczną szyjki macicy.
Występują również przypadki, gdzie rak szyjki macicy wykazuje cechy
raka płaskobłonkowego i gruczolakoraka, taki rodzaj nowotworu nazywany
jest rakiem mieszanym (Bręborowicz G., 2010).
PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
Profilaktyka chorób jest podzielona na trzy etapy (Spaczyński M., Kędzia
W., Nowak-Markwitz E., 2009):
1. pierwotna – są to wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozwojowi choroby oraz unikanie czynników ryzyka.
2. wtórna – obejmuje wykrywanie nowotworów na bardzo wczesnym
etapie rozwoju choroby, gdy nie daje objawów i jest jeszcze w dużym stopniu
wyleczalna.
3. profilaktyka późna tzw. trzeciorzędowa – jej głównym celem jest
zmniejszenie ryzyka zgonu i zapobieganie poważnych skutków choroby
np. inwalidztwa.
Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy
Omawiając profilaktykę pierwotną należy bardzo dokładnie określić
czynniki ryzyka choroby. Podstawową metodą profilaktyki pierwszorzędowej
jest prowadzenie takiego stylu życia, aby unikać czynników narażających na
rozwój raka szyjki macicy. Według najnowszych badań Światowego Instytutu
Badań nad Rakiem (World Cancer Research Fund) można zapobiec około 1/3
zachorowań na nowotwory poprzez modyfikację stylu życia i unikanie kluczowych czynników ryzyka: nadwagi i otyłości, braku aktywności fizycznej,
palenia tytoniu, spożywania alkoholu a także niskiego spożycia warzyw i owoców. Podstawą zbilansowanej diety jest spożywanie 5 posiłków dziennie złożonych z różnorodnych pokarmów, w celu dostarczenia organizmowi wszystkich
niezbędnych składników odżywczych we właściwych proporcjach (Clinton S.,
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2019). Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO u podstawy diety antynowotworowej powinno się znaleźć nawet osiem porcji warzyw i owoców
dziennie. Warzywa i owoce zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego oraz
różnorodnych przeciwutleniaczy. Największa zawartość przeciwutleniaczy
występuje w produktach pożywczych takich jak kapusta, cebula, marchew,
czosnek, pomidory, winogrona czy owoce cytrusowe (Key TJ, Bradbury K,
Perez-Cornago A, 2020).
Najlepszym sposobem, aby ograniczyć kontakt z wirusem HPV, który
wywołuje nowotwór szyjki macicy jest późne rozpoczęcie współżycia płciowego, wierność jednemu partnerowi seksualnemu oraz unikanie kontaktów
płciowych z osobami zakażonymi. Należy pamiętać, że duża liczba osób zarażonych wirusem HPV nie jest tego świadoma (Nowak-Markwitz E., Spaczyński M., 2015).
Do profilaktyki pierwotnej można zaliczyć stosowanie prezerwatyw, które zapobiegają, lecz nie chronią przed zakażeniem wirusem HPV. Szacuje się,
że stosowanie prezerwatyw zmniejsza ryzyka zakażenia o 70%. Warto pamiętać, że prezerwatywy jednak bardzo skutecznie chronią przed zakażeniem wirusem HIV, który odgrywa ważną rolę w etiologii nowotworu szyjki macicy
(Paszkowski T., Radomański T., 2008).
Dotychczas najważniejszą metodą profilaktyczną raka szyjki macicy jest
szczepienie ochronne przeciw HPV. W 2008 roku Harald zur Hausen, lekarz
pochodzenie niemieckiego dostał Nagrodę Nobla za zidentyfikowanie wirusa
brodawczaka ludzkiego. Udowodnił, że rak szyjki macicy rozwija się u kobiet pod wpływem czynnika zakaźnego. To odkrycie umożliwiło opracowanie
szczepionki przed zakażeniem HPV. Pierwsza szczepionka przeciwko HPV
została zarejestrowana w Polsce w 2007 roku, była to szczepionka czterowalentna. Aktualnie istnieją dwa rodzaje szczepionek, w których antygenem jest
białko kapsydu HPV L1 (Niewada M., Jakubczuk M., Marcioch T., i in.,
2013):
1. Szczepionka dwuwalentna - chroni przed zakażeniem dwoma typami
HPV: 16 i 18. Na polskim rynku dostępna pod nazwą Cervarix firmy GSK.
2. Szczepionka czterowalentna – zabezpiecza kobiety przed czteroma
typami HPV: 6, 11, 16 i 18. W Polsce istnieje pod nazwą Silgard firmy MSD.
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Tabela 1: Schemat podawania szczepionki przeciw HPV wg PTG (Kotarski J, Basta A,
Budziński M., i in. 2011)
Rodzaj szczepionki

I dawka

II dawka

III dawka

Szczepionka
dwuwalentna

Dzień pierwszy

1 miesiąc
po I dawce

6 miesięcy
po I dawce

Szczepionka
czterowalentna

Dzień pierwszy

1 miesiąc
po I dawce

6 miesięcy
po I dawce

Aby skuteczność szczepionki była maksymalnie wykorzystana należy stosować ją u dziewcząt przed rozpoczęciem współżycia płciowego. Przeprowadzone badania kliniczne potwierdzają bezpieczeństwo stosowania szczepień
ochronnych u kobiet zdrowych oraz zakażonych wirusem HPV. Występowanie działań niepożądanych występuje rzadko, są to zazwyczaj: zaczerwienienie
i bolesność w miejscu podania szczepionki, ból głowy, gorączka zmęczenie (cyt.
za Kotarski J, Basta A, Budziński M., i in. 2011).
Tabela 2: Wskazanie zalecane przez FDA (Food and Drug Administration)
Rodzaj
szczepionki

Szczepionka
dwuwalentna

Dziewczęta
Zapobieganie chorobom wywołanym przez HPV 16 i 18 u pacjentów w wieku 10-25 lat:
o
rak szyjki macicy
o
CIN stopnia 2 lub wyższego gruczolakorak in situ
o
CIN stopnia 1
Zapobieganie rakowi szyjki macicy
wywołanemu HPV typu 16 i 18 u
pacjentów w wieku 9-23 lat.

Szczepionka
czterowalentna

Zapobieganie brodawkom narządów
płciowych wywołanych zakażeniem
HPV typu 6 i 11 u pacjentów w
wieku 9-26 lat.
.

Chłopcy

Nie dotyczy

Zapobieganie brodawkom narządów płciowych wywołanych zakażeniem HPV typu 6 i 11.
Zapobieganie rakowi odbytu wywołanemu zakażeniem HPV typu
16 i 18 oraz AIN stopnia 1, 2 i 3
wywołanym zakażeniem HPV typu
6, 11, 16 i 18 u pacjentów w wieku
9-26 lat.
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Zapobieganie chorobom wywołanym HPV typu 6, 11, 16 i 18
u pacjentek w wieku 9-26 lat:
o
CIN stopnia 2 i 3
o
CIN stopnia 1
o
śródnabłonkowa neoplazja sromu stopnia 2 i 3
o
śródnabłonkowa neoplazja pochwy stopnia 2 i 3
Zapobieganie rakowi odbytu wywołanemu zakażeniem HPV typu 16
i 18 oraz AIN stopnia 1, 2 i 3 wywołanym zakażeniem HPV typu
6, 11, 16 i 18 u pacjentek w wieku
9-26 lat

Źródło: Saslow D., Andrews K., Manassaram-Baptiste D., 2016, 66(5), s. 375-385

Główne przeciwwskazania do stosowania szczepień przeciwko HPV
(Bąk B., Sikorski M., Wrześniewska M., 2012):
o ciąża,
o gorączka,
o ciężki choroby układowe,
o skazy krwotoczne lub małopłytkowość (może spowodować krwiak
w okolicy wkłucia),
o uczulenie na drożdże podczas podania szczepionki czterowalentnej
(jest rekombinowana przez komórki drożdży).
W Polsce szczepienie przeciw HPV nie jest jeszcze obowiązkowe.
Wg Amerykańskiego Komitetu ds. Szczepień (ACIP) szczepienie przeciw
HPV jest zalecane u:
•
•
•

dziewcząt i chłopców w wieku 11 – 12 lat,
osób w wieku do 26 lat, które wcześniej nie były zaszczepione,
do rozważenia szczepienie osób w wieku 27-45 lat, wcześniej
nie zaszczepionych, które mogą odnieść korzyść ze szczepienia.

Szczepionka jest najskuteczniejsza w grupie dziewcząt i kobiet, które
przed szczepieniem nie były zakażone HPV. Najwyższą skuteczność szczepionki obserwujemy w grupie młodych nastolatek przed inicjacją seksualną
(Meites E, 2019). Należy zwrócić szczególną uwagę, że każda kobieta przed
wykonaniem serii szczepień powinna posiadać aktualny wynik badania
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cytologicznego, w wyniku eliminuje to możliwość występowania CIN, a także raka szyjki macicy. Amerykański Komitet Doradczy do spraw Szczepień
(ACIP) zaleca obecnie rutynowe szczepienia wszystkich chłopców w wieku
11-12 lat za pomocą szczepionki przeciwko 4 typom wirusa HPV (Silgard) lub
9 typom wirusa (Gardasil 9) (Rene F. Najera, 2019).
Elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że obecnie dostępne
szczepienia nie chronią przed wszystkimi typami wirusa HPV, więc zaszczepienie się nie zwalnia kobiet z konieczności regularnego wykonywania badań
cytologicznych oraz unikania czynników ryzyka tej choroby.
Podsumowując, pomimo udokumentowanej skuteczności szczepionek
nie są one jeszcze wprowadzone do listy obowiązkowych szczepień, więc warto
byłoby się zastanowić czy profilaktyczne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt nie przyniosłoby większej długoterminowej korzyści w postaci zmniejszenia liczby zachorowań niż późniejsze leczenie chorych kobiet na raka szyjki
macicy (Macioch T., Niewada M., Wierzba W., i in., 2010).
Ryc. 1: Prewencja raka szyjki macicy – możliwość oddziaływania profilaktycznego
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Profilaktyka wtórna raka szyjki macicy
Badania przesiewowe, inaczej nazywane screeningowe są to masowe
badania, których celem jest wczesne wykrycie choroby. Daje to możliwość
zdiagnozowania schorzenia na etapie przedklinicznym, kiedy choroba nie daje
objawów i są bardzo duże szanse na całkowite wyleczenie. Badania screeningowe muszą spełniać określone warunki:
o dana choroba stanowi problem społeczny,
o istnieje możliwość wykrycia schorzenia w fazie przedklinicznej,
o istnieje schemat leczenia choroby, który przyniósł już pozytywny
efekt,
o badania wykonywane są w sposób cykliczny oraz akceptowany przez
społeczeństwo,
o istnieje ekonomiczne wyjaśnienie konieczności prowadzenia badań
przesiewowych.
Głównym badaniem przesiewowym w raku szyjki macicy jest badanie
cytologiczne pozwalające na wczesne wykrycie patologicznych zmian spowodowanych zakażeniem HPV. Polega ono na mikroskopowej ocenie komórek
pobranych z traczy i kanału szyjki macicy.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonywanie badań cytologicznych po ukończeniu 25 roku życia, a także nie później niż 3 lata od
pierwszej inicjacji seksualnej. Badania powinny być wykonywane cyklicznie,
najlepiej raz w roku lub co trzy lata, jeżeli dwa poprzednie wyniki były prawidłowe. U kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy, CIN II i III, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HIV lub z grupy wysokiego
ryzyka HPV istnieje konieczność corocznego wykonywania badań cytologicznych, bez względu na prawidłowość poprzednich wyników.
Od roku 2006 w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, każda kobieta w wieku 25-59 lat ma możliwość
wykonania bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia raz na trzy lata. NFZ refunduje także badania raz na
12 miesięcy dla kobiet z podwyższonym ryzykiem zachorowania: zdiagnozowane zakażenie HIV, HPV oraz stosowanie leków immunosupresyjnych ( por.
Adamczyk-Gruszka O., Niziurski P., Gruszka J., 2012).

94

ASPEKTY EPIDEMIOLOGICZNE, KLINICZNE I PROFILAKTYCZNE RAKA SZYJKI MACICY

Ryc. 2: Zasady Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Warto pamiętać, że badania cytologicznego nie należy wykonywać podczas miesiączki, najlepszym czasem na wykonanie tego badania jest co najmniej 4 dni po ostatniej miesiączce i 4 dni przed kolejną. Zalecane jest w dniu
badania wcześniejsze umycie narządów płciowych nie stosując mydła i żeli do
higieny intymnej. Pobieranie cytologii jest przeciwwskazane podczas antybiotykoterapii oraz w trakcie stosowania dopochwowych preparatów leczniczych
(np. globulki, kremy). Należy zastosować 48 godzinną przerwę od ostatniego
stosunku płciowego.
Badanie cytodiagnostyczne posiada dwie możliwości pobrania materiału
do badań (Wronkowski Z., Brużewicz S., 2008):
1) w sposób tradycyjny, polegający na podobaniu komórek i rozmazaniu
ich na szkiełku podstawowym, a następnie utrwaleniu za pomocą preparatu
Cytofix,
2) w sposób nowoczesny, który polega na pobraniu komórek do badań
na końcówkę szczoteczki Brusha, a następnie należy zanurzyć ją w odpowiednim preparacie. Cytologię płynną cechuje wyższa czułość i swoistość badania,
tym samym zmniejszona jest liczba badań wymagających powtórzenia.
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Interpretację wyników badania cytologicznego dokonuję się za pomocą
klasyfikacji zmian. Aktualnie w Polsce obecnie Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje klasyfikację Bethesda, która została zmodyfikowaną
w 2001 roku.
Tabela 3: Schemat oceny cytologicznej rozmazu według systemu Bethesda 2001
A

Typ preparatu cytologicznego

B

Jakość rozmazu

C

Konwencjonalny rozmaz cytologiczny albo preparat wykonany inną techniką

BI

Rozmaz nadaje się do oceny cytologicznej

BII

Rozmaz nie nadaje się do oceny cytologicznej

Ogólna charakterystyka rozmazu
CI

Nie stwierdza się cech śródnabłonkowej neoplazji
(CIN) ani raka

CII

Obraz cytologiczny jest nieprawidłowy (zobacz
interpretacja/ wynik)

CIII

Inne cechy (np. komórki endometrialne u kobiet
≥ 40 roku życia; zobacz interpretacja/ wynik)

D

Ocena za pomocą urządzeń
automatycznych

E

Badania dodatkowe

F

Interpretacja/ wynik
Nie stwierdza się cech śródnabłonkowej neoplazji
ani raka
a) czynniki infekcyjne

FI

Trichomonas vaginalis, grzyby, morfologicznie
odpowiadające Candida, zmiany flory bakteryjnej,
zmiany cytologiczne odpowiadające Chlamydia,
zmiany cytologiczne odpowiadające HSV, bakterie morfologicznie odpowiadające Actinomyces
b) inne zmiany nienowotworowe, zmiany odczynowe związane z zapaleniem, zmiany odczynowe
związane z radioterapią, IUD (wkładka domaciczna)
c) komórki gruczołowe po histerektomii
d) atrofia

FII
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Nieprawidłowe komórki nabłonkowe
a) komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu
(ASC-US)
nie można wykluczyć HSIL (ASC-H)
zmiana środpłaskonabłonkowa małego stopnia
(LSIL)
(w tym: HPV/CIN I)
zmiana śródpłaskonabłonkowa dużego stopnia
(HSIL)
(w tym: CIS/ CIN II/ CIN III) z cechami budzącymi
podejrzenie inwazji
FIII

rak płaskonabłonkowy
b) komórki gruczołowe
nieprawidłowe (atypowe)
komórki endocerwikalne
komórki endometrialne
komórki gruczołowe
nieprawidłowe (atypowe)
komórki endocerwikalne prawdopodobnie nowotworowe
komórki gruczołowe prawdopodobnie
nowotworowe
gruczolakorak endocerwikalny in situ gruczolakorak
endocerwikalny
endometrialny
pozamaciczny
bliżej nieokreślony (NOS, not otherwise specified)

FIV
G

Inne nowotwory złośliwe

Wyjaśnienia

Źródło: Szwec K., Rabiej M., Dmoch-Gajzlerska E., 2013, s. 12-18
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Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje test DNA HPV jako
badanie uzupełniające dla cytologii. Test daje możliwość wykrycia kilku typów wirusa HPV jednorazowo, który stanowi główną przyczynę raka szyjki
macicy. Metoda pobrania materiału do badań w teście DNA HPV jest taka
sama jak w cytologii.
Tabela 4: Algorytm postępowania w diagnostyce stanów przedrakowych szyjki macicy w oparciu o test DNA HPV
Wynik badania

Postępowanie

DNA HPV test (-)
badanie cytologiczne prawidłowe

- powtórzyć badanie cytologiczne oraz
DNA HPV test za 3 lata

DNA HPV test (+)
badanie cytologiczne prawidłowe

- powtórzyć obydwa badania za 6-12
miesięcy
- jeśli ponowny wynik DNA HPV (+),
kolposkopia bez względu na wynik
cytologii

DNA HPV test (-)
badanie cytologiczne nieprawidłowe
ASC-US

- powtórzyć oba badania
po 12 miesiącach

badanie cytologiczne nieprawidłowe
ASC-US

- kolposkopia

DNA HPV test (+) lub (-)
badanie cytologiczne nieprawidłowe
LSIL, HSIL

- bezwzględna kolposkopia i dalsza
diagnostyka: wycinki,
wyłyżeczkowanie kanału szyjki,
badanie histopatologiczne

Źródło: Olejek A., Korona K., Zamłyński J., 2007, s. 40-43

OBJAWY KLINICZNE RAKA SZYJKI MACICY
Rak szyjki macicy w stadium przedinwazyjnym nie powoduje specyficznych objawów. Zmianę wykrywa się dopiero po badaniu histopatologicznym z pobranych wycinków lub wyskrobin z kanału szyjki macicy. Pierwsze
objawy występują stosunkowo późno i są mało charakterystyczne dla raka
szyjki macicy jest to m.in.. krwawienie występujące po stosunku i plamienie
między miesiączkowe. W inwazyjnym stadium raka szyjki macicy pacjentki
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zgłaszają brunatnoszare, wodniste upławy o przykrym zapachu. Chore po pewnym czasie zauważają nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe, ból i krwawienia kontaktowe, krwawienie po menopauzie oraz plamienia po intensywnym
wysiłku fizycznym. W zaawansowanym stadium raka szyjki macicy kobiety
odczuwają bóle podbrzusza i okolicy krzyżowo-lędźwiowej co może świadczyć
o naciekaniu węzłów chłonnym, przymacicza oraz sklepienia pochwy (Jach R.,
Sznurkowski J., Bidziński M., i in., 2017).
Wszystkie powyżej wymienione objawy są bardzo często lekceważone
przez kobiety i kojarzone z infekcją dróg rodnych lub zmianami hormonalnymi. Lekceważące zachowanie kobiet powoduje opóźnione postawienie diagnozy, rozwój zawansowania nowotworu oraz późnym rozpoczęciem leczenia
(Antos E., Łyszkowska A., 2014).
DIAGNOSTYKA RAKA SZYJKI MACICY
Diagnostykę nowotworu szyjki macicy można podzielić na dwa etapy
(Wroński K., Bocian R., Deptaz A., 2010):
1. ustalenie rozpoznania,
2. ustalenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.
Ustalenie rozpoznania
Zdiagnozowanie raka szyjki macicy można dokonać za pomocą następujących badań:
o
o
o
o
o

cytologia
test DNA HPV
test mRNA HPV
kolposkopia z wykonaniem biopsji
zabieg LEEP/LLETZ

Cytologia jest badaniem polegającym na ocenie wymazu pobranego
z tarczy i kanału szyjki macicy. Stanowi ona podstawowe badanie diagnostyczne w wykrywaniu raka szyjki macicy. Istotne znaczenie stanowi czas trwania
zakażenia wirusem HPV. Jeżeli zakażenie trwa krótko, bardzo często wyniki
cytologii są prawidłowe, dopiero, gdy występuje przetrwałe zakażenie i jest
procesem przewlekłym wynik tego badania wykazuje obecność komórek
dysplastycznych.
Rozwój nowoczesnej diagnostyki molekularnej pozwala dzięki testom
DNA HPV i mRNA HPV wykryć obecność wysokoonkogennych wirusów
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brodawczaka ludzkiego. Należy pamiętać, że te badania służą wyłącznie do
potwierdzenia lub wykluczenia obecności DNA lub mRNA wirusów HPV.
Test DNA HPV służy do zdiagnozowania, czy kobieta jest zarażona wirusem,
a test mRNA HPV pozwala zróżnicować jaki ma charakter występujące zakażenie, przejściowy czy przewlekły. HPV. Oba testy są badaniami uzupełniającymi w cytologii.
Kolposkopia jest badaniem obrazowym, polegającym na uwidocznieniu
nabłonka szyjki macicy, sromu i pochwy za pomocą przyrządzenia optycznego zwanego kolposkopem. Badanie kolposkopowe jest zalecane dla kobiet,
które miały nieprawidłowy wynik badania cytologicznego lub pozytywny
wynik testu DNA HPV. Diagnostyka kolposkopowa pozwala na zdiagnozowaniu zmian o charakterze CIN i raka szyjki macicy oraz określić lokalizację
zmian w stosunku do szyki macicy. Jeżeli wyniki wykonywanego badania
jest nieprawidłowy to występuje konieczność pobrania wycinka do badania
histopatologicznego. Wycinek pobiera się pod kontrolą kolposkopu z miejsca, gdzie występuje największe nasilenie zmiany. Wcześniej należy wykonać
próbę octową lub test Schillera, aby utwierdzić się, że oglądane zmiany mają
charakter patologiczny.
Etapy badania kolposkopowego (por. Wrześniewska M., Adamczyk-Gruszka O., Gruszka J., Bąk B., 2013, s. 109-116):
1. Ocena szyjki macicy (kolor, wydzielina),
2. Ocena nabłonka na części pochwowej szyjki macicy oraz strefy przejściowej nabłonków,
3. Wykonanie próby octowej, która polega na przemyciu nabłonka 3%
roztworem kwasu octowego. Za pomocą tej próby zmiany patologiczne o charakterze CIN barwią się na kolor biały.
4. Wykonanie próby Schillera, która polega na przemyciu powierzchni
nabłonka płynem Lugola. W tym teście prawidłowy nabłonek wybarwia się
na ciemno-brązowy kolor, a patologiczny zmienia barwę na jasnożółtą lub nie
zmienia wcale.
Możliwość postawienia diagnozy CIN występuje wyłącznie na podstawie
wyniku histopatologicznego. Nie można zacząć terapii tylko na podstawie
badania cytologicznego.
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Podział CIN (śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy) ze względu na
stopień zaawansowania:
o CIN I – zmiana małego stopnia,
o CIN II – zmiana średniego stopnia,
o CIN III – zmiana dużego stopnia.
Zabieg LEEP/LLETZ jest to procedura o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym, polegająca na elektrochirurgicznym usunięciu uwidocznionej
zmiany patologicznej w obrębie szyjki macicy, za pomocą pętli diatermicznej.
Metoda LEEP/LLETZ daje możliwość uzyskanie wycinka do badania histopatologicznego. Zabieg jest wykonywany pod kontrolą kolposkopu. Przed wykonaniem resekcji zmiany należy wykonać próbę octową.
Wskazania do wykonania zabiegu LEEP/LLETZ (cyt. Wroński K., Bocian R., Deptaz A., 2010):
o nieprawidłowy wynik badania cytologicznego wskazujący na stan
przedrakowy,
o patologiczna zmiana uwidoczniona w kolposkopia, sugerująca stan
przedrakowy,
o śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy.
Ustalenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
Określenie stopnia zaawansowania raka szyjki macicy można dokonać za
pomocą:
o badania ultrasonograficznego,
o tomografii komputerowej,
o rezonansu magnetycznego.
Badanie ultrasonograficzne jest powszechnie stosowane w ginekologii.
Jednak badanie USG nie odgrywa istotnej roli w określeniu stopnia zaawansowania raka szyjki macicy, ponieważ umożliwia ono zdiagnozowanie dopiero
stosunkowo dużych zmian (około 40mm). Stosowane jest w określeniu zmiany mięśniakowatych macicy i szyjki macicy, które mogą sugerować powiększenie rozmiaru szyjki, ze względu na nowotwór. Natomiast badanie USG bardzo
często używane jest w ocenie drożności układu moczowego u pacjentek z zaawansowaną chorobą.
Tomografia komputerowa daje możliwość zdiagnozowania zmiany nowotworowej w przypadku, gdy jej rozmiar sięga około 40 mm i przekracza
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granice narządu. Ograniczenie tego badania wynika z trudności zróżnicowania tkanek. Natomiast w badaniu TK w dokładny sposób można zdiagnozować powiększenie węzłów chłonnych. Głównymi wskazaniami do wykonania tomografii komputerowej jest ocena powikłań pooperacyjnych, ocena
przerzutów oraz, gdy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu
magnetycznego.
Rezonans magnetycznie obecnie uznawany jest za najlepszą metodą
do oceny zaawansowania raka szyjki macicy. Trafność oceny zaawansowania zmian nowotworowych w MR stanowi około 80-90%. To badanie daje
możliwość dokładnej oceny rozmiarów guza oraz określenia czy dana zmiana
powoduje nacieki na sąsiadujące narządy (pęcherz moczowy, odbyt, przymacicza). Podczas zastosowaniu dynamicznego badania przy użyciu kontrastu badanie MR pozwala na oceną bardzo małych zmian nowotworowych.
W rezonansie magnetycznym zaletą jest możliwość oceny unaczynienia guza
(Spaczyński M., Kędzia W., Nowak-Markwitz E., 2009).
Międzynarodową Federację Położników i Ginekologów- FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) sporządziła kwalfikację
służącą do oceny zaawansowania raka szyjki macicy.
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Tabela 5:. Klasyfikacja stopnia zaawansowania raka szyjki macicy wg. FIGO z 2009
roku

(Wicherek Ł., Kojs Z., Bręborowicz G., 2017)
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TYPY MORFOLOGICZNE RAKA SZYJKI MACICY
W podziale morfologicznym nowotworów szyjki macicy wyróżnia się
dwie podstawowe grupy:
o płaskonabłonkowe,
o gruczołowe
o inne nowotwory nabłonkowe
Rak płaskonabłonkowy
Rak płaskonabłonkowy jest najczęściej występującym typem nowotworu
szyjki macicy, stanowy około 80-85%. W nowotworze płaskonabłonkowym
zazwyczaj występują dwa rodzaje raków:
1) rak wielokomórkowy rogowaciejący, który składa się z wielobocznych komórek o bogatej, różowej cytoplazmie z widocznymi mostkami międzykomórkowymi. Jego charakterystyczną cechą są perły rogowe (rakowe,
Waldeyera).
2) rak wielokomórkowy nierogowaciejący posiadający wieloboczny
kształt, wyraźne granice międzykomórkowe oraz obfita różowa cytoplazma.
Istotnym aspektem jest, że do oceny stopnia zaawansowania zmiany nie
bierze się pod uwagę wielkości ani też kształtu komórek lecz stopień złośliwości, który ocenia się na podstawie trzech cech morfologicznych (Spaczyński
M., Kędzia W., Nowak-Markwitz E., 2009):
o stopień zrogowacenia komórek,
o liczba mitoz,
o polimorfizm jąder komórkowych.
Rak gruczołowy
Naciekający rak gruczołowy stanowy on około 10-25% przypadków
i jest drugim typem histopatologicznym raka szyjki macicy. W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost liczby występowania gruczolakoraka w stosunku do
raka płaskonabłonkowego. Według klasyfikacji WHO wyróżnia się 9 typów
gruczolakoraka. Najczęściej występującym typem jest rak gruczołowy śluzowy,
jego cechą charakterystyczną, jak sama nazwa wskazuje jest produkcja śluzu,
która występuje zazwyczaj wewnątrzkomórkowo. Ciekawym elementem jest,
że niektóre gruczolakoraki swoją budową histopatologiczną przypominają
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gruczoły endometrium (Spaczyński M., Kędzia W., Nowak-Markwitz E.,
2009).
Inne nowotwory nabłonkowe
Rak drobnokomórkowy – jeszcze niedawno był zaliczany do raków płaskonabłonkowych, lecz swoją budową przypomina raka oskrzeli.
Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy – tego typu zmiana w badaniu histopatologicznym wykazuje struktury płaskonabłonkowe oraz gruczołowe.
Rak szklistokomórkowy – jest nowotworem rzadko występującym. Cechą charakterystyczną jest występowanie substancji szklistych w cytoplazmie.
Nowotwory złośliwe pochodzenia nienabłonkowego – występują bardzo
rzadko, około 1% przypadków. Jest to m.in. mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy zarodkowy, guz mieszany złośliwy.
Nowotwory przerzutowe (wtórne) – najczęściej są spowodowane przerzutami z raka gruczołu piersiowego (Kornafel J., 2011).
LECZENIE RAKA SZYJKI MACICY
Najważniejszym elementem jaki się bierze pod uwagę podczas planowania leczenia raka szyjki macicy jest stopień zaawansowania choroby. Ważnymi
aspektami są również: wiek pacjentki, ogólny stan zdrowia, choroby współistniejące. Wyposażenie ośrodka, w którym chora jest leczona, a także doświadczenie, tradycje tam panujące wpływa na rodzaj leczenia.
W leczeniu raka szyjki macicy wykorzystuje się chirurgię, chemio i radioterapię oraz leczenie skojarzone (Wicherek Ł., Kojs Z., Bręborowicz G., 2017).
Leczenie chirurgiczne
Leczenie chirurgiczne zależy przed wszystkim od stopnia zaawansowania
choroby nowotworowej. Wybierane jest w przypadkach wczesnego stadium
raka szyjki macicy.
Na początkowym etapie zaawansowania choroby stosowane jest leczenie
oszczędzające narząd rodny, które polega na miejscowym usunięciu zmiany
patologicznej. Takie rozwiązanie stosuje się też w przypadku młodych kobiet,
które planują jeszcze posiadanie dzieci.

105

A. SOBSTYL, M. SOBSTYL, Z. CHILIMONIUK, A. CHAŁUPNIK, A. BORKOWSKA I IN.

Metody oszczędzające:
o elektrokauteryzacja - polega na wypaleniu tkanki przy pomocy
elektrokoagulacji,
o kriochirurgia - polega na niszczeniu patologicznej tkanki za pomocą
wymrażania,
o laseroterapia
o zabieg LEEP - elektrochirurgiczne usunięcie zmiany za pomocą pętli
diatermicznej,
o konizacja– usunięcie stożkowej tanki w obrębie kanału szyjki macicy.
W przypadku występowania zaawansowanego stopnia choroby od poziomu IA-2 stosuje się zazwyczaj wycięcie macicy z przydatkami oraz regionalnymi węzłami chłonnymi (Wicherek Ł., Kojs Z., Bręborowicz G., 2017).
Radioterapia
Radioterapia jest miejscową metodą leczenia raka szyjki macicy. W radioterapii są wykorzystywane dwa rodzaje naświetleń, teleterapia i brachyterapia.
Teleterapia w raku szyjki macicy polega na zewnętrznym naświetleniu miednicy mniejszej, źródło promieniowana jest oddalone od pacjenta.
Celem jest zniszczenie komórek nowotworowych. Czas terapii wynosi około
4-5 tygodni. Dzienna dawka promieniowana to 2 Gy. Całościowa dawka promieniowania wynosi 40-50 Gy.
W brachyterapii źródło promieniowania jest w bezpośrednim kontakcie z leczoną tkanką. Aplikator ze środkiem radioaktywnym jest umieszczony
w guzie lub jego sąsiedztwie. Jest to bardzo precyzyjna metoda, gdzie zdrowe
tkanki nie są narażone na promieniowanie. Brachyterapia trwa około 48 godzin i stosuje się ją w tygodniowym odstępie od teleterapii (Mądry R., 2016).
Chemioterapia
Chemioterapia jest stosowana w terapii paliatywnej, gdy występuje
proces rozsiewu i nie ma możliwości wykonania leczenia operacyjnego ani
napromieniowania. Celem chemioterapii jest zahamowanie wzrostu guzów
nowotworowych, poprze eliminowanie komórek złośliwych, jednak podczas
chemioterapii niszczone są także zdrowe komórki organizmu. Podstawowymi
cytostatykami stosowanymi w chemioterapii są: paklitakesl z cisplatyną lub
paklitaksel z topotejanem (Mądry R., 2016).
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ROKOWANIE
Rokowanie pacjentki z rozpoznaniem raka szyjki macicy zależy przed
wszystkim od zaawansowania choroby. Przeżywalność maleje wraz ze wzrostem zaawansowania choroby. Gdy rak szyjki macicy jest wykryty na początkowym etapie rozwoju przeżycie okresu 5-letniego wynosi około 95%.
Poniżej przedstawione są dane dotyczące przeżywalności 5 lat przez kobiety z rakiem szyjki macicy w rozróżnieniu na stopień zaawansowania choroby. Dane mają charakter orientacyjny. (Wronkowski Z., Brużewicz Sz., 2008)
Tabela 6. Odsetek 5-letnich przeżyć względnych pacjentek z rakiem szyjki macicy
w różnych stopniach zaawansowania według klasyfikacji FIGO - National Cancer
Institute
Zaawansowanie wg klasyfikacji TNM

Odsetek
5-letnich przeżyć względnych

Ia

>95%

Ib1

⁓ 90%

Ib2

⁓ 80-85%

IIa/IIb

⁓ 75-78%

IIIa/IIIb

⁓ 47-50%

IV
Żródło: (Wronkowski Z., Brużewicz Sz., 2008)

⁓ 20-30%

JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET CHORYCH
NA RAKA SZYJKI MACICY
Jakość życia jest czynnikiem zmiennym, zależnym od oczekiwań
ludzi. Jest to różnica pomiędzy upragnioną sytuacją a rzeczywistością. Szacuje
się, że około 20-47% osób chorych na nowotwór ma zaburzenia psychiczne.
Tak poważna choroba powoduje zazwyczaj duży stres, obniżenie nastroju, często też depresję. Wraz z nawrotem choroby stopień zaburzeń jest jeszcze silniejszy, a jakość życia znacznie się pogarsza. Choroby nowotworowe oraz ich
leczenie niosą ze sobą także fizyczne skutki: ból, brak apetytu, zawroty głowy,
nudności, wymioty, zmęczenie, suchość w ustach, utrata włosów, co całościowo wpływa na jakość życia chorego.
Specyficznym zaburzeniem jakie występuje u kobiet z rakiem szyjki macicy jest zaburzenie seksualne. Najczęściej występuje u chorych po radioterapii, z powodu zwężenia, sklejenia pochwy oraz zaburzenia funkcji nawilżania pochwy podczas stosunku. Spadek libido występuje również na podłożu
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psychologicznym, kobiety czują się mniej atrakcyjne oraz mają obniżone poczucie własnej wartości.
U kobiety z rakiem szyjki macicy bardzo często pojawiają się zaburzenia ze strony układu moczowego. Powikłany zabieg operacyjny związany
z leczeniem raka szyjki macicy może powodować zaburzenia ze strony układu
moczowego, takie jak: uszkodzenie pęcherza, zmniejszenie jego elastyczności
i objętości, zapalnie dróg moczowych, nietrzymanie moczu, zaleganie moczu.
Takie dolegliwości są bardzo uciążliwe i krępujące dla kobiety, co powodują
znaczne obniżenie jakości życia (Kołosza Z., Zemła B., Banasik T.: 2011).
PODSUMOWANIE
Umieralność kobiet na raka szyjki macicy jest jednym z głównych problemów onkologicznych. Kampanie propagujące zachowania prozdrowotne
oraz badania profilaktyczne powinny być prowadzone sumiennie i na dużą
skale. Wspominając o sposobach podnoszenia świadomości, nie należy pomijać edukacji szkolnej, która wciąż nie jest zadowalająca ze względu na braki
w treściach.
Personel medyczny, placówki oświatowe powinny podjąć działania edukacyjne, mające na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości kobiet w kwestii profilaktyki RSM oraz zachowań prozdrowotnych. W myśl zasady lepiej
zapobiegać niż leczyć - wypracowanie u pacjentek nawyku regularnych wizyt
lekarskich, badań oraz obserwowania niepokojących objawów znacznie poprawi sytuację zdrowotną kobiet.
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Epidemiological, excluded
and preventive aspects of cervical cancer

Abstract: Higher clinical advancement at diagnosis of cervical cancer
is associated with a deficient prognosis. The implementation of cervical
screening programs on women make an effective contribution to detection and effective treatment. It is therefore extremely important to
undertake educational activities aimed at increasing the knowledge and
awareness of women about cervical cancer prevention.
Keywords: cervical cancer, prevention, cytology, HPV
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SPOŻYWANIE SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
PRZEZ STUDENTÓW

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ukazanie problemu spożywania substancji psychoaktywnych przez studentów szkół wyższych.
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zaprezentowano
pojęcie, rodzaje oraz przykładowe wyniki badań dotyczące zażywania
substancji psychoaktywnych w Polsce. Druga część pracy ma charakter empiryczny. Zaprezentowano w niej wyniki pomiaru empirycznego
dokonanego na studentach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. W artykule wykorzystano zarówno źródła wtórne,
jak i źródła pierwotne.
Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, alkohol, narkotyki,
papierosy

Wprowadzenie
Zażywanie substancji psychoaktywnych stanowi obecnie poważny problem wśród osób młodych. Jedną z grup szczególnie narażonych na nadużywanie substancji psychoaktywnych są studenci którzy, mieszkając poza domem,
czują się wolni i w większości przypadków pragną podejmować działania,
które dotąd były zabraniane przez rodziców i opiekunów (Nęcki 2017, data
dostępu 01.04.2021). Poczucie wolności może czasami kosztować ich zbyt
wiele, popychając w sidła różnych uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Zjawisko uzależnień powoduje poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Negatywne skutki uzależnień przynoszą straty zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i ogólnospołecznym. Ponadto, wpływają
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na wydatki ekonomiczne (takie jak terapia, lecznictwo), obciążając przy tym
system pomocy społecznej. Analiza i rozpoznanie przyczyn zażywania przez
osoby młode substancji psychoaktywnych może pomóc w zrozumieniu tego
problemu i zastosowaniu środków zaradczych.

Pojęcie, rodzaje i zażywanie substancji
psychoaktywnych w Polsce
Substancje psychoaktywne określane są jako związki chemiczne nie
wchodzące w skład pokarmu. Wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i bezpośrednio oddziałują na mózg, powodując zmiany w postrzeganiu
rzeczywistości, zmiany nastroju, świadomości oraz zachowań (Teesson, Degenhardt, Hall 2005, s. 32). W Polsce w obowiązującej klasyfikacji chorób
ICD-10 wyodrębniono następujące rodzaje substancji psychoaktywnych
(Nęcki 2017, data dostępu 01.04.2021):
•
•
•
•
•
•
•
•

alkohol;
opiaty (np. morfina, fentanyl czy oksykodon);
leki uspokajające i nasenne (w tym m.in. benzodiazepiny);
kanabinole (np. marihuana);
kokaina oraz inne psychostymulanty (takie jak np. kofeina);
tytoń;
lotne rozpuszczalniki;
halucynogeny.

Do substancji psychoaktywny zaliczane są również (tzw. dopalacze).
Środki te posiadają w swoim składzie różne substancje, które także wpływają
na układ nerwowy. Są one niezwykle niebezpieczne, ponieważ bardzo często
zawierają nowe substancje, o których działaniu nie mają pełnej wiedzy ich
producenci (Nęcki 2017, data dostępu 01.04.2021).
Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez ONZ oraz INTERPOL substancje
psychoaktywne można podzielić również na (Michalczyk 2018, s. 105):
• substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy,
• substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy,
• substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie
nerwowym.
Zażywanie substancji psychoaktywnych może różnie oddziaływać na
organizm człowieka i wywoływać odmienne reakcje. W trakcie spożywania
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depresantów, takich jak np. alkohol, mogą pojawić się zaburzenia percepcji,
spostrzegania i reakcji, senność, niepokój, zaburzenia ostrości wzroku, spowolnienie psychoruchowe, hipotonia, mowa bełkotliwa. Po odstawieniu mogą pojawić się bóle głowy i brzucha, skurcze mięśniowe, obniżenie łaknienia, pobudzenie, niepokój, nadwrażliwość na światło i hałas, stany depresyjne i urojenia.
Kolejną grupą substancji psychoaktywną są psychostymulatory, np. mefedron,
amfetamina, kokaina, extasy. Wśród głównych objawów w trakcie stosowania wymienia się obniżenie uczucia zmęczenia i lęku, euforie, nieuzasadnione
podwyższenie nastroju, brak potrzeby snu, wzmożenie napędu psychoruchowego, przyspieszenie mowy, obniżenie łaknienie, krótkotrwała poprawa koncentracji, podniecenie seksualne. Odstawienie tego typu substancji powoduje
pojawianie się nastrojów depresyjnych, lęk, spowolnienie psychiczne, omamy,
zespoły urojeniowe, uczucie zmęczenia i apatii, zwiększone zapotrzebowanie
na sen (Michalczyk 2018, s. 107). Inną grupą substancji psychoaktywnych są
opiaty, a wśród nich heroina czy morfina. Te substancje w trakcie stosowania
powodują euforie, uczucie wewnętrznego spokoju, nieuzasadniony dobrostan,
zmniejszenie uczucia głodu, bólu i potrzeb seksualnych, spowolnienie psychoruchowe i senność. Wśród głównych objawów po odstawieniu wyróżnia
się łzawienie oczu, kichanie, ziewanie, wysięk z nosa, bóle brzucha, nudności, biegunki, wymioty, zaburzenia snu oraz zmiany nastroju, drażliwość i napady złości (Szukalski 1997, s. 530). Kanabinole to kolejna grupa substancji
psychoaktywnych. Przykładem kanabinoli są haszysz i marihuana. W trakcie
używania kanabilnoli organizm człowieka wykazuje dobre samopoczucie oraz
wielomówność. Pojawia się także nadwrażliwość zmysłowa, zaburzenia aktywności, lęk, brak motywacji do działania, zaburzenia pamięci i uwagi, myślenie
symboliczne, zaburzenia snu, zwiększenie apetytu. Po odstawieniu pojawia się
nieuzasadniona złość, irytacja, agresja, niepokój, pobudzenie psychoruchowe,
urojenia i omamy prześladowcze, depersonalizacja, zaburzenia świadomości.
Ostatnią grupę substancji psychoaktywnych stanowią inhalanty, np. propan,
butan, aerozole, benzyna. Głównymi objawami w trakcie stosowania są omamy, senność, euforia, zmniejszenie aktywności ruchowej, zaburzenia nastroju,
a także zaburzenia funkcji poznawczych. Po odstawieniu inhalantów może pojawić się niepokój, wahania nastrojów, zaburzenia snu, lęk, bóle głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej (Michalczyk 2018, s. 107).
W Polsce przeprowadzanych jest wiele badań na temat spożywania substancji psychoaktywnych. Bardzo dużo publikacji analizuje to zjawisko wśród
młodzieży w wieku szkolnym. Fundacja CBOS realizuje badania poświęcone
młodzieży od 1990 roku. Ostatnie tego typu badanie zostało przeprowadzone
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w 2018 roku. Głównym celem badań jest odpowiedź na pytanie: jacy są młodzi ludzi u progu dojrzałości? Wśród różnych aspektów życia młodzieży poruszany jest również problem stosowania substancji psychoaktywnych. Analiza
obejmuje palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie konopi w leczeniu,
dostępność narkotyków, używanie narkotyków oraz rodzaje narkotyków
(Malczewski 2019, s. 234-249).
Cykliczne badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną realizuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Europejskiego programu badań ankietowych
w szkołach ESPAD. W raportach można znaleźć wyniki analizy dotyczące
palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, używania innych substancji
psychoaktywnych, gier hazardowych oraz korzystania z Internetu (Sierosławski 2015, s. 2).
Pojawiają się również badania dotyczące stosowania substancji psychoaktywnych przez studentów. Przykładowo Marta Łaszek, Ewa Nowacka
i Franciszek Szatko przeprowadzili badania na temat konsumpcji alkoholu
i stosowania substancji psychoaktywnych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łaszek, Nowacka, Szatko 2011, s. 114). Jest to najwyżej
cytowana publikacja z tego obszaru na Google Scholar. Anna Garus-Pakowska, Rafał Moczulski, Małgorzata Drozdowska przeprowadzili badania na temat stosowania dopalaczy przez studentów wybranych łódzkich uczelni (Garus-Pakowska, Moczulski, Drozdowska 2012, s. 350). Natomiast Aleksandra
Rogowska opublikowała artykuł na temat rozpowszechnienia zażywania substancji psychoaktywnych wśród studentów (Rogowska 2015, s. 232).

Charakterystyka i wyniki badań własnych
W badaniu wzięło udział 107 studentów, z czego 27% to studenci Politechniki Rzeszowskiej, 73% - studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Większość ankietowanych stanowiły kobiety (55%), mężczyźni zaś 45%. Próba
badawcza składała się z 37,4% respondentów zamieszkujących wieś, 8,4%
- miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, 10,3% - miasto 20-50 tys. mieszkańców, 7,5% - miasto 50-100 tys. mieszkańców, 36,4% miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców. Ponad połowa badanych posiadała dobrą sytuację materialną,
31,8% wskazało na przeciętną sytuację materialną, zaś 13,1% na bardzo dobrą
sytuację materialną. Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2019 roku.
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Alkohol
Rysunek 1. Spożywanie alkoholu przez studentów (%).

Źródło: opracowanie własne

Alkohol to najpopularniejsza substancja psychoaktywna wśród przebadanych studentów (rys. 1). Z badań wynika, że 86% ankietowanych spożywa
alkohol.
Rysunek 2. Najpopularniejsze trunki wśród studentów (%).

Źródło: opracowanie własne

Studenci najczęściej sięgają po piwo (84,4%) – rys. 2. Około 47,8% przebadanych studentów spożywało wino, natomiast 29,3% respondentów wskazywało na wódkę.
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Rysunek 3. Częstotliwość spożywania alkoholu (%).

Źródło: opracowanie własne

Przebadani studenci spożywali alkohol kilka razy w miesiącu (43,5%) –
rys. 3. Około 16,3% spożywało rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast 14,1%
raz miesiącu. Zaledwie 1,1% spożywało alkohol codziennie.
Ankietowanych poproszono również o wskazanie średniej ilości spożywanego alkoholu jednorazowo. W tabeli 1 przedstawiono 3 kategorie alkoholu:
piwo, wino, wódka. W zależności od rodzaju alkoholu przyjęto następującą
miary:
• piwo – butelka 0,5 l
• wódka- kieliszek 50 ml
• wino – lamka 250 ml
Tabela 1. Ilość spożywanego alkoholu w zależności od rodzaju (%).
Rodzaj
alkoholu

1 szt.

2-3 szt.

4-6 szt.

powyżej 6 szt.

nie piję

piwo

39,6

48,4

4,4

1,1

6,6

wódka

17,8

14,4

31,1

24,4

12,2

wino

33,3

43,3

4,4

4,4

14,4

Źródło: opracowanie własne

W przypadku piwa ankietowani zazwyczaj sięgali po 2-3 butelki jednorazowo. Około 39,6% badanych wskazało, że spożywa zazwyczaj 1 butelkę piwa,
natomiast 4,4% respondentów wypijało 4-6 butelek piwa. Około 6,6% próby
badawczej w ogóle nie spożywało piwa. Jeżeli chodzi o picie wódki, to w tym
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przypadku prawie co trzeci badany wskazywał, że spożywa jednorazowo od
4 do 6 kieliszków tego trunku. Co czwarty ankietowany natomiast zadeklarował, iż wypija powyżej 6 kieliszków wódki jednorazowo. Około 12,2% respondentów nie sięgało po tego rodzaju alkohol. Ostatnim analizowanym rodzajem
trunku jest wino. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęściej przeciętny
ankietowany sięgał jednorazowo po 2-3 lampki wina (43,3%). Co trzeci badany pił jednorazowo 1 lampkę wina, natomiast 14,4% próby badawczej w ogóle
nie spożywało wina.
Rysunek 4. Miejsce spożywania alkoholu (%).

Źródło: opracowanie własne

Badani zazwyczaj spożywali alkohol w mieszkaniu, akademiku i w domu
(61,5%) – rys.4. Co piąty ankietowany wkazał, że spożywał alkohol na imprezie, natomiast 7,7% respondentów zazwyczaj sięgało po alkohol w barze lub
pubie oraz w plenerze.
W jednym z pytań pojawił się wątek związany z nadużyciem alkoholu
oraz jego skutkami w postaci utraty pamięci. Średnio co trzeci badany przyznał,
że zdarzały mu się sytuacje związane z utratą pamięci po nadmiernym wypiciu
alkoholu. Ponad połowa respondentów przyznała, iż takie sytuacje zdarzyły
mu się do tej pory 2-3 razy w życiu. Co czwarty ankietowany zadeklarował,
że miał jedno takie zdarzenie, natomiast około 24,2% próby badawczej wskazało, że takie sytuacje zdarzyły im się kilkukrotnie. Badanych zapytano również,
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czy pod wpływem alkoholu podejmowali zachowania, których później żałowali. Średnio co trzeci badany udzielił na to pytanie twierdzącej odpowiedzi.
Rysunek 5. Rodzaje niechcianych zachowań podejmowane po alkoholu (%).

Źródło: opracowanie własne

Przebadani studenci najczęściej po nadmiernym spożyciu alkoholu dokonywali niechcianej aktywności seksualnej (30,8%) – rys. 5. Około 26,9%
zachowywało się agresywnie, natomiast 7,7% przyznało się do niszczenia mienia. Około 3,8% ankietowanych pod wpływem alkoholu podejmowało bójki.
Wśród pozostałych zachowań studenci wymieniali takie jak: płacz i epatowanie emocjami, „głupie gadanie”, kompromitowanie się.
Badanych zapytano również, czy ich zdaniem mają problem z nadużywaniem alkoholu. Prawie 96% ankietowanych udzieliło przeczącej odpowiedzi.
Ostatnie pytanie dotyczące kategorii alkoholu dotyczyło poziomu miesięcznych wydatków przeznaczanych na tego rodzaju substancje aktywne (rys.
6). Prawie połowa badanych przyznała, że wydaje na alkohol średnio od 11-50
zł miesięcznie. Około 27,2% próby badawczej zadeklarowało, iż przeznacza
na alkohol od 51-100 zł miesięcznie. Prawie co piąty badany wydawał mniej
niż 10 zł miesięcznie.
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Rysunek 6. Ilość miesięcznych wydatków na alkohol (%).

Źródło: opracowanie własne

Papierosy
Rysunek 7. Palenie papierosów przez studentów (%).

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość studentów (68,2%) zadeklarowała, że nie pali
papierosów (rys. 7). Około 31,8% ankietowanych przyznało się do korzystania z tej substancji psychoaktywnej.
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Rysunek 8. Ilość wypalanych paczek tygodniowo (%).

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani, którzy zadeklarowali palenie tytoniu, wskazali również, ile
paczek tygodniowo wypalają (rys. 8). Połowa badanych stwierdziła, że pali tylko okazjonalnie. Co czwarty respondent przyznał, że wypala jedną lub mniej
niż jedną paczkę tygodniowo. Co piąty ankietowany zaznaczył od dwóch do
czterech paczek tygodniowo, natomiast 2,9% próby badawczej wskazało od
pięciu do siedmiu paczek tygodniowo.
Badanych zapytano również, czy palenie jest dla nich krępujące. Ponad
60% ankietowanych nie wstydzi się palenia papierosów.
Studenci najczęściej sięgają po papierosy, ponieważ lubią palić od czasu
do czasu (41,2%) – rys. 9. Średnio co trzeci badany traktuje nikotynę jako
środek zaradczy na stres. Co dziesiąty ankietowany przyznał, iż jest uzależniony od papierosów. Niecałe 6% próby badawczej wskazało na nudę, natomiast
2,9% przyznało, że pali okazjonalnie podczas imprezy.
Większość ankietowanych (73,5%) wydaje na papierosy mniej niż 50
zł miesięcznie – rys. 10. Około 11,8% badanych przeznacza na papierosy od
101 zł do 150 zł miesięcznie, natomiast 8,8% próby badawczej powyżej 150 zł
miesięcznie. Niecałe 6% przyznało, że wydatki na papierosy obejmują kwotę
od 51 zł do 100 zł miesięcznie.
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Rysunek 10. Ilość miesięcznych wydatków na papierosy (%).

Źródło: opracowanie własne

Narkotyki
Rysunek 11. Zażywanie narkotyków przez studentów (%).

Źródło: opracowanie własne
123

ANNA GŁOWACZ

Ostatnia część badania odnosiła się do zażywania narkotyków przez studentów. Średnio co piąty ankietowany przyznał, że zażywał narkotyki przynajmniej raz w życiu (rys. 11).
Rysunek 12. Częstotliwość zażywania narkotyków (%).

Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa ankietowanych spróbowała narkotyków tylko raz w życiu
(rys. 12). Niecałe 43% badanych zadeklarowało, iż zażywa narkotyki rzadziej
niż raz na miesiąc. Około 5% respondentów przyznało się do zażywania narkotyków codziennie.
Rysunek 13. Wiek rozpoczęcia inicjacji narkotykowej (%)

Źródło: opracowanie własne
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Prawie 67% badanych swoją inicjację narkotykową rozpoczęło w wieku
16-19 lat (rys. 13). Średnio co piąty ankietowany wskazał, iż pierwszy kontakt z narkotykami miał w wieku 19-22 lat, natomiast co dziesiąty respondent
w wieku poniżej 16 roku życia. Około 5% próby przyznało, że swoją inicjację
narkotykową rozpoczęło w wieku 22-25 lat.
Nieco ponad 38% ankietowanych zadeklarowało, że swój pierwszy kontakt z narkotykami miało na domówce. Co dziesiąty badany wskazał, iż była
to szkoła, wycieczka oraz dyskoteka.
Rysunek 14. Najczęściej zażywane narkotyki przez studentów (%).

Źródło: opracowanie własne

Przebadani studenci najczęściej sięgali po marihuanę (76,2%) – rys. 14.
Co dziesiąty ankietowany zażywał mefedron. Około 5% badanych stosowało
amfetaminę, a 4,6% heroinę.
Ponad połowa badanych przyznała, że najczęściej sięgała po narkotyki
z ciekawości (rys. 15). Co piąty badany stosował narkotyki w celu odprężenia
się. Nieco ponad 14% respondentów wskazało, iż główną przyczyną była presja kolegów i koleżanek. Niecałe 5% badanych przyznało, że lubi narkotyki.
Pozostali traktowali narkotyk jako środek zaradczy na kłopoty w pracy, na
uczelni lub w związku oraz w celu lepszej zabawy.
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Rysunek 15. Przyczyny sięgania po narkotyki (%).

Źródło: opracowanie własne

Respondentów zapytano również, gdzie najczęściej zaopatrują się
w narkotyki. Badani najczęściej zaopatrywali się w narkotyki na domówkach, w akademiku, bezpośrednio w domu dilera, a także w sklepach i aptekach. Ankietowanych poproszono także o udzielnie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy masz bezpośredni dostęp do osób rozprowadzających
narkotyki? Około ¾ próby badawczej udzieliło odpowiedzi przeczącej. Co
czwarty badany natomiast przyznał, że ma bezpośredni kontakt z osobami
zajmującymi się dystrybucją narkotyków.
Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło zachowań po narkotykach, których
respondent żałował. Co czwarty badany przyznał, iż podejmował pod wpływem upojenia narkotykowego działania, których później żałował. Najczęściej
były to ataki agresji, niszczenie mienia, niechciana aktywność seksualna oraz
bezsensowne zachwiania.
Około 87% ankietowanych zadeklarowało, że nie są osobami uzależnionymi od narkotyków (rys. 16). Nieco ponad 7% badanych przyznało, że ma
problem z narkotykami i boryka się z uzależnieniem od tych substancji psychoaktywnych. Około 5,6% respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 57% ankietowanych nie
kupuje narkotyków, są oni częstowani przez innych (rys. 17). Co trzeci ankietowany wydaje mniej niż 50 zł miesięcznie, zaś 4,8% respondentów przeznacza na narkotyki od 50 zł do 100 zł oraz taka sama ilość badanych (4,8%) od
101 zł do 150 zł.
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Rysunek 16. Czy jesteś uzależniony od narkotyków (%).

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 17. Ilość miesięcznych wydatków na narkotyki (%)

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Spożywanie i niejednokrotnie nadużywania substancji psychoaktywnych
nie jest zjawiskiem nowym w polskim społeczeństwie. Zwłaszcza nadmierne
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spożywanie alkoholu stanowi niechlubny znak rozpoznawczy Polaków. Młodzi ludzie rozpoczynając studia zmieniają swój styl życia, w którym często
pojawia się nadużywanie substancji psychoaktywnych. Służą temu różnego
rodzaju spotkania towarzyskie, imprezy, a także długo utrzymujący się stres.
Nadmierne spożywanie substancji psychoaktywnych zwiększa ryzyko popadania w różnego rodzaju uzależnienia.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że
studenci spożywają alkohol kilka razy w miesiącu, a najczęściej sięgają po
piwo. Studenci zazwyczaj spożywają alkohol w mieszkaniu, w domu oraz na
akademiku. Czasami zdarza im się doprowadzać do nadmiernego stanu upojenia, który powoduje utratę kontroli i pamięci. Wtedy mogą podejmować
działania, których potem żałują, takie jak np. niechciana aktywność seksualna. Średnio co trzeci badany student palił papierosy, jednak połowa z nich
stwierdziła, że robi to okazjonalnie. Studenci zazwyczaj sięgają po papierosy,
bo lubią zapalić od czasu do czasu. Co piąty badany student przyznał się do
stosowania narkotyków. Ponad połowa z nich przyznała, że była to jednorazowa sytuacja. Za główną przyczynę stosowania narkotyków podawano ciekawość. Średni wiek inicjacji narkotykowej wśród przebadanej próbki wyniósł
16-19 lat. Młodzi ankietowani najczęściej sięgali po marihuanę.
Przeprowadzone badania mają charakter niereprezentatywny, dlatego też
przedstawiają jedynie ogólne trendy. Jednak otrzymane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań, które z pewnością dostarczą intersujących danych
o stanie spożywania substancji psychoaktywny przez studentów w Polsce.
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CONSUMPTION
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
BY STUDENTS

Summary: The main aim of the article is to present the problem of
the consumption of psychoactive substances by university students.
The article consists of two parts. The first part presents the concept,
types and exemplary results of research on the use of psychoactive substances in Poland. The second part of the work is empirical. It presents the results of an empirical measurement made on students of
the University of Rzeszów and the Rzeszów University of Technology.
The article uses both secondary and primary sources.
Key words: psychoactive substances, alcohol, drugs, cigarettes
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Wspólna śmierć
darzących się silnym afektem
osób w kontekście przyczyn
zaistniałego zjawiska oraz
reakcji społecznej.

Streszczenie: Wspólne odejście, darzących się silnym afektem osób,
stanowi częsty motyw wykorzystywany przez twórców dzieł operowych,
kinematograficznych i literackich. Liczne badania i zaistniałe zdarzenia, udowadniają jednak, iż zjawisko to występuje w życiu codziennym.
Uwarunkowane jest różnorodnymi czynnikami; biologicznymi, społecznymi i psychologicznymi. Więź łącząca dwoje ludzi w dorosłości
stanowi częściowe odzwierciedlenie jakości więzi, która zaczyna się
kształtować pomiędzy matką a niemowlęciem, już od momentu poczęcia. Wytworzenie się bezpiecznego stylu przywiązania oraz pewne
właściwości temperamentu, umożliwiają stworzenie stabilnego związku
w życiu dorosłym. Silny związek opiera się na uczuciu zwanym przywiązaniem, będącym następstwem miłości romantycznej i pożądania.
Uzyskawszy trwałość, staje się gruntem, na którym powstaje fizjologiczne zjednoczenie osób pozostających w partnerstwie. Partnerzy życiowi, wkraczający z tak bliskiego związku w stan wdowieństwa, narażeni
są na ogromne ryzyko. Ogólne obniżenie kondycji organizmu oraz silny stres stwarzają podstawy do realnej możliwości zaistnienia śmierci
także i drugiego z partnerów. Zdarzenia tego typu spotykają się z różnorodną reakcją społeczną, która często okazuje się szokująca dla ogółu, z powodu swojego pozytywnego zabarwienia. Zarówno powstanie
tak trwałych relacji międzyludzkich oraz będące ich rezultatem ryzyko
wspólnego odejścia obojga małżonków, jak i niejednoznaczna reakcja
społeczna, są istotnym i godnym uwagi przedmiotem badawczym, który stanowi temat niniejszego artykułu.
Słowa kluczowe: Śmierć, przywiązanie,
wdowieństwo, reakcja społeczna.

małżeństwo,

żałoba,
131

JOANNA FRASK

Wstęp
Zdaniem psychologów żałoba to proces, który przebiega stosunkowo
podobnie u każdej osoby dotkniętej koniecznością zmierzenia się ze śmiercią
kogoś bliskiego, jednak występują w nim różnice, wynikające z różnorodnych
czynników indywidualnych (A. Korlak - Łukasiewicz, M. Zdaniewicz, 2018,
s. 82 – 85). Zasadniczą kwestią jest to czyją śmierć opłakujemy. Badania wykazują iż najbardziej dotkliwą stratą jest utrata współmałżonka (H. Bee, 2004,
s. 636 – 637, Amster i Krauss, 1974, Holmes i Rahe, 1967, Wilcor, Evenson,
Hutchinson, Smoller, Mouton, Loevinger, 2003, s. 513 - 514). Niesie ona
ogromne konsekwencje pod względem zarówno zdrowia psychicznego jak
i fizycznego (Rogiewicz. M, Buczkowski K., 2006, s. 23 – 25). Osoba dotknięta koniecznością zmierzenia się z taką stratą, czasami płaci za to własnym
życiem.
W dobie pandemii Covid19 wiele stacji telewizyjnych i czasopism przedstawiło i nadal szczegółowo opisuje przypadki wspólnych pogrzebów obojga
małżonków. Tego rodzaju zdarzenia miały jednak miejsce i w latach wcześniejszych. Osoby te połączone zazwyczaj uczuciem trwającym przez wiele lat,
odchodzą wspólnie, umierając w krótkich odstępach czasu. Jest to zjawisko
specyficzne i mimo zwiększającej się częstotliwości występowania (Nyika R,
2017, Stuff, life & Style, dostęp: 27.03.2021 ) nie można go uznać za typowe.
Towarzyszą mu niejednolite reakcje społeczne.
Należało by postawić pytanie, jakim sposobem pomiędzy parą żyjących
w związku ludzi tworzy się więź na tyle silna, że po śmierci jednego z nich spada wola życia również u drugiego, przyczyniając się w efekcie do zaprzestania
istnienia nie jednego, a dwóch istnień ludzkich?
W pierwszej części artykułu, zostaną zatem przeanalizowane czynniki,
które sprawiają iż człowiek jest w stanie stworzyć związek o oddziaływaniu tak
silnym, że rozstanie z drugim człowiekiem staje się dla partnera zbyt trudne.
W drugiej nastąpi pokreślenie czynników warunkujących trudniejsze znoszenie ostatecznej rozłąki z partnerem życiowym. Będzie to próba wyjaśnienia
tego zjawiska. W tym celu zostaną również przeanalizowane popularne w mediach przypadki, mające miejsce w latach 2015 - 2020.
Każda śmierć jest jednak nie tylko elementem statystyki, lecz przede
wszystkim traumatycznym, niosącym ogromne zmiany zdarzeniem, z którym
musi się zmierzyć rodzina zmarłego. Kolejną wątpliwość budzi, w związku
z tym, dwuznaczna reakcja rodzin zmarłych par oraz bezstronnych świadków
zdarzeń. Reakcja ta bowiem stanowi połączenie głębokiego żalu, odczuwanego
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w związku z zaistniałym zdarzeniem, z pewnym poczuciem ulgi, mogącym
zostać uznane niemal za radość. W trzeciej części niniejszego artykułu, zostanie
więc przedstawiona analiza dwuznacznej reakcji społecznej oceniającej często
to zjawisko jako piękne, pomimo swojego oczywistego traumatycznego nacechowania. Ta dwuznaczna reakcja również zasługuje na analizę, z powodu
swojej niecodzienności.
Wspólna śmierć darzących się afektem osób jako
element rzeczywistości.
Prawdziwa miłość rozumiana jako uczucie trwałe i przynoszące ukojenie,
nie jest jedynie wytworem umysłów poetów i pisarzy takich jak William Shakespeare czy Michaił Bułhakow, lecz rzeczywistym doznaniem, które faktycznie przydarza się niektórym osobom. Życie ludzkie udowadnia w ten sposób,
iż istnieją związki na tyle trwałe, że jedna osoba nie jest w stanie przetrwać
odejścia drugiej. Najczęściej o tego rodzaju zdarzeniach donoszą prasa i telewizja amerykańska. Znamienne dla dalszej części niniejszego artykułu, będzie
rozważenie kilku takich przypadków.
Największe zainteresowanie amerykańskich mediów wzbudziła historia Alexandra i Jeanette Toczko, którzy odeszli w 2015 roku w Kalifornii po
75 latach szczęśliwego pożycia małżeńskiego (Dovas, 2016, www.boredpanda.
com, dostęp: 27.03.2021 ). Para pobrała się w 1940 roku; poznali się jednak
wcześniej, kiedy oboje mieli osiem lat. Nawiązali silne więzi przyjaźni nim
zrodziła się między nimi miłość. Małżeństwo doczekało się pięciorga dzieci,
dziesięciorga wnuków oraz sześciu prawnuków. Pewnego razu powiedzieli
dzieciom, iż chcieliby umrzeć w swoich ramionach, leżąc w łóżku i trzymając
się za ręce. Tak właśnie się stało. Alexander odszedł w 75 rocznicę ich ślubu,
trzymając Jeanette za rękę w szpitalnej sali. To on trafił do szpitala pierwszy.
Miał złamane biodro i został przykuty do łóżka. Organizm Jeanette nie wytrzymał widoku chorego męża. Kobieta silnie podupadła na zdrowiu. Została hospitalizowana, a uprzejmość szpitalnego personelu sprawiła, iż para znalazła się
w jednej sali. Niedługo do ciebie dołączę, zaczekaj - miała powiedzieć Jeanette, kiedy poinformowano ją, że Alexander odszedł. Kobieta odeszła niespełna dobę później. Jej kondycja psychofizyczna znalazła się bowiem w rozsypce
i Jeanette, pogodzona ze śmiercią, nie zamierzała podejmować walki o zdrowie.
Historie takie jak ta nie są wyjątkiem. W tym samym roku, w Dove
w East Sussex, zmarł znany w okolicy weteran Bernard Jordan (Burnett Dean,
2015, Support The Guardian, dostęp: 27.03.2021). Mężczyzna kilka dni
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wcześniej dowiedział się o śmierci swojej żony, Irene. Po 50 latach małżeństwa, dziewięćdziesięciolatek nie odczuwał potrzeby kontynuowania życia
bez żony, z tego powodu nie walczył z objawami stresu i narastającym żalem;
w rezultacie poddając się im, utracił kondycję. Głośne stały się również historie państwa Spears ( 75 lat razem, jedno przeżyło drugie o godzinę), państwa
Ledbetter (62 lata razem, odległość kilku godzin), czy też państwa Poss (65
lat razem, 20 minut ), a to oczywiście tylko poszczególne z wielu przypadków
( Marshall S., 2018, GodUpdates, dostęp: 27.03.2021).
Wiele tego typu historii dociera do świadomości społecznej w sytuacjach
trudnych, takich jak wojny, kataklizmy czy epidemie. Nie może więc dziwić
wzrost przypadków wspólnego odejścia małżonków, mający miejsce w roku
2020. Jane i Norris Gronert odeszli w wieku 90 i 89 lat, na skutek zarażenia
Covid19 (Gowans. A, 2020, The Gazette, dostęp: 27. 03. 2020). Mąż pierwszy zaraził się Covid19, a choroba postępowała szybko. Mężczyzna wkrótce
zmarł, zaś żona dołączyła do niego dokładnie 2 godziny i 19 minut później.
Trudno mówić tutaj o zbiegu okoliczności, pomimo mierzenia się obojga
z nich z ciężką chorobą (starsze małżeństwo zaraziło się nią w ośrodku Keystone Cedars Assisted Living Centre, gdzie przebywali od czasu pogorszenia
się stanu zdrowia kobiety). Chociaż bardzo możliwe, iż dotknięta poważną
przypadłością kobieta i tak by zmarła, pewne jest, że tak szybkie pogorszenie
stanu zdrowia, po śmierci męża, było powiązane z szokiem i bólem wywołanym sytuacją. Na przełomie grudnia i stycznia odeszły na Covid19 również
inne pary. Margaret i Derek Firth poznali się mając 14 lat ( Bardsley. A, 2020,
WalesOnline, dostęp: 27.03.2021) . Przeżyli wspólnie siedemdziesiąt lat. Derek zmarł 31 stycznia, zaś Margaret trzy dni później. Mężczyzna zlekceważył
opinie rodziny i lekarzy, którzy ostrzegali go przed odwiedzinami u chorej
żony. Przywiązanie do współmałżonki było zbyt silne i pan Firth zapłacił za
nie, w tym przypadku, życiem. Zdarzenia rozegrały się w Manchester's Trafford General Hospital.
Także tym razem, kierowani empatią lekarze, zgodzili się zestawić łóżka
umierających małżonków. Jest to w takich sytuacjach częsta decyzja personelu
medycznego. Moment kiedy para rodziców została ułożona obok siebie, zapisał się w pamięci dzieci:
- To była naprawdę smutna, ale i piękna chwila, kiedy nareszcie leżeli na
sali razem - wspominała później jedna z ich córek.
Istotna, dla dalszej części niniejszej pracy, będzie próba dotarcia do źródeł tak silnej relacji międzyludzkiej.
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Siła relacji. Powstanie trwałej więzi
a) Początek bezpiecznej więzi z drugim człowiekiem.
Kluczowa rola opieki macierzyńskiej
Dwoje ludzi nie tworzy trwałego związku przez przypadek. Aby mogła
powstać relacja, która będzie częścią życia człowieka, od momentu zapoznania drugiej osoby, aż do chwili śmierci, pewne czynniki muszą mieć miejsce
już od momentu narodzin. To wtedy następuje zainicjowanie tworzenia się
więzi z figurą matki, a jakość wytworzonej od momentu poczęcia relacji, ma
niekwestionowany wpływ na to jak wyglądają związki partnerskie człowieka
w życiu dorosłym (Kenrick D, Neuberg S, Cialdini R, 2002, s. 404). Matka, której głos malec rozpoznaje jeszcze przed narodzinami (Czub M, 2013,
s. 44 - 45), zazwyczaj jest głównym opiekunem dziecka i stanowi dla niego
bazę bezpieczeństwa. Taką bezpieczną wyspę, chroniącą przed czynnikami
świata zewnętrznego powinien stanowić w dorosłym życiu partner. Nie należy
tego oczywiście rozumieć w sposób dosłowny. Partner nie zaspokaja wszystkich naszych potrzeb fizjologicznych jednak, w udanym związku, roztacza nad
drugim człowiekiem pewien rodzaj opieki i bezpiecznego ukierunkowania.
W tym sensie stanowi on bezpieczną bazę, podobnie jak główny opiekun, od
samego początku dbający o potrzeby dziecka. W celu zapewnienia noworodkowi bezpieczeństwa natura wyposażyła go w odruchy i system sygnalizacji
społecznej (Czub M, 2013, s. 44 – 45). Niemowlę dysponuje słuchem rozwiniętym na tym samym poziomie co wzrok, niezbędnym do przeżycia oraz kontaktu z matką, odruchem ssania, możliwością poruszania głową oraz reakcjami
uśmiechu i krzyku. Noworodek dysponuje również tzw. reakcją Moro, jest to
odruch przytulenia, służący do ochrony przed niebezpieczeństwem. W razie
poczucia zagrożenia niemowlę jest zdolne do uchwycenia opiekuna i przylgnięcia do niego ciężarem własnego ciała (Czub M, 2013, s. 47). To wszystko
sprawia, iż tworzy się poczucie więzi pomiędzy nowo przybyłą na świat istotą
a osobą zaspokajającą jej podstawowe potrzeby. Jak wskazuje Czub, badania
i obserwacje dzieci wychowanych w warunkach pozbawienia prawidłowej
i ciągłej opieki ze strony jednej bliskiej osoby wykazały jednoznacznie, że brak
lub zerwanie bliskiego emocjonalnego związku dziecka z dorosłym powoduje
negatywne, często nieodwracalne skutki dla rozwoju (Czub T, 2013, s. 69).
Dziecko, które doznało w dzieciństwie zaniedbań i cierpień ze strony opiekuna,
może wykazywać trudności w zbudowaniu trwałej relacji małżeńskiej lub
partnerskiej. Należy pamiętać, iż nie jest to jednak regułą, gdyż współczesna
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psychologia udowadnia, że na to jak człowiek postrzega swój związek i czy jest
w stanie zapewnić mu trwałość, ma wpływ wiele innych czynników, takich jak
różnorodne późniejsze doświadczenia życiowe i sytuacje dotykające człowieka
na różnych etapach jego rozwoju (Levine. A, Heller. R, 2010, s. 15 – 16) .
Zdaniem Johna Bowlby, jakość opieki macierzyńskiej determinuję wytworzenie się u dziecka bezpiecznego stylu przywiązania (Levine, Heller, 2010,
s. 13). Występuje on kiedy matka cierpliwie i z troską reaguje na sygnały płynące od niemowlęcia i wyraża się w jego pełnym zaufania podejściu do ludzi
i zdolności do panowania nad emocjami (Czub. M, 2013, s. 57). Kluczowym
czynnikiem dla prawidłowego rozwoju dorosłych relacji jest w tym świetle
stała i empatyczna opieka macierzyńska, umożliwiająca dziecku wytworzenie
bezpiecznego stylu przywiązania i przeniesienie go po latach na grunt prawdziwego związku partnerskiego.
b) Temperament a zdolność do okazywania uczuć
Reprezentanci behawioryzmu podzielają opinie na temat teorii związanej
z kluczowym wpływem opieki macierzyńskiej na osobowość dziecka, a tym
sposobem na wykształconą w ten sposób, późniejszą zdolność do okazywania
uczuć przez dorosłego człowieka. Jak wskazuje Czub, wyodrębniła się jednak
znaczna grupa badaczy kwestionujących podejście behawiorystyczne i podkreślających rolę temperamentu (Czub T, 2013, s. 85 – 86). Grupa ta obstaje
przy teorii, iż poczucie bezpieczeństwa dziecka, w relacji z opiekunem, warunkowane jest wrodzonymi cechami temperamentu (Chess, Thomas, 1982,
Kagan, 1985, Czub, 2013, s. 85 - 86).
W 1977 roku, na Uniwersytecie w Minnesocie, podjęto decyzje o porównaniu losów bliźniąt jednojajowych, wychowywanych oddzielnie (Friedland B., 1995, s. 33 – 34). Udowodniono, iż osoby posiadające ten sam
garnitur genetyczny, mogą uzyskać w przyszłości ten sam zawód, mieć podobne nawyki i zbliżony styl życia. Świadczy to o ogromnym wpływie genów
na osobowość człowieka. Badanie to pozwoliło udowodnić, że na to w jaki
sposób człowiek będzie okazywał uczucia w dorosłym życiu ma wpływ nie tylko opieka najbliższego opiekuna we wczesnym dzieciństwie, jak uważa wielu
ekspertów, ale również jego osobowość uwarunkowana genami i wrodzone
skłonności.
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c) Przywiązanie jako rodzaj miłości
Przywiązanie to, zdaniem wielu badaczy, pojęcie związane nie tylko ze
stylem przywiązania człowieka do rodzica, a w późniejszym życiu do partnera. Przywiązanie można rozumieć, przede wszystkim jako jeden z elementów
miłości. Zgodnie z badaniami Helen Fisher, uczucie przywiązania to wyrażenie autentycznego afektu do danej osoby (Fisher H, 2004, s. 105 – 110).
Wcześniej muszą jednak nastąpić dwa inne etapy tego uczucia. Są to miłość
romantyczna, będąca stymulatorem do zakochania się w przyszłym partnerze
oraz pożądanie, będące skutkiem neurochemicznych oddziaływań w organizmie człowieka i uwarunkowane oddziaływaniem dopaminy, pobudzającej
jądro ogoniaste i innych części mózgowego układu nagrody (Fisher H, 2004,
s. 84 – 88) oraz oddziaływaniem testosteronu w przypadku obojga płci. Poziom androgenu, którego najważniejszym składnikiem jest testosteron, wpływa bowiem na poziom pożądania, również w przypadku kobiet (Sherwin,
Gelfand i Brender, 1985, Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 391 - 392).
Pożądanie powiązane jest z miłością namiętną, określoną przez Kenricka jako
stan intensywnego pragnienia złączenia się z drugą osobą (Hatfield, Rapson,
1996, Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 388). Uwarunkowane jest pierwotnym instynktem, mającym skłonić człowieka do posiadania potomstwa, zaś
miłość romantyczna, wyszczególniana przez część badaczy, wyraża się w oczarowaniu wyglądem osoby, odczuwaniu jej przyciągania, dążeniu do wspólnego
spędzania czasu oraz idealizowaniu wybranego partnera. Zaistnienie miłości
romantycznej oraz pożądania jest konieczne, aby móc wykształcić uczucie
zwane przywiązaniem. To właśnie przywiązanie, rozumiane jako ta część więzi międzyludzkiej, która pozostaje po częściowym ostudzeniu uczuć miłości
romantycznej i pożądania, jest odpowiedzialne za to, iż ludzie są w stanie pozostać z tą samą osobą do późnej starości. Należy podkreślić, że przywiązanie
nie wygasza całkowicie uczuć miłości romantycznej i pożądania, zostało jednak
udowodnione, iż prowadzi do ich częściowego złagodnienia (Fisher H, 2004,
108 – 109). Podwyższanie się poziomu testosteronu, w związku z pożądaniem,
oznacza obniżenie wazopresyny (główny hormon poczucia przywiązania) oraz
oksytocyny. Występuje więc wyraźny przeciwstawny związek pomiędzy przywiązaniem a pożądaniem, który jest zależny od ilości i czasu wydzielania się
i interakcji hormonów. Przywiązanie można więc rozumieć jako uczucie, które
stanowi fundament związku, będąc wciąż silnym uczuciem do partnera, pomimo braku intensywnej namiętności. Nie jest grą hormonów, lecz uczuciem
stabilnym, scalającym związek na wiele lat i stanowiącym coś, co w rozumieniu
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kulturowym, można określić jako prawdziwą miłość. Naukowcy udowadniają,
iż w miarę jak słabnie namiętność, rośnie uczucie zaangażowania i intymności.
(Cimbalo, Faling i Mousaw, 1976, Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 402
- 404).
d) Następstwo przywiązania. Poczucie jedności z partnerem
Współczesna psychologia rozwojowa udowadnia, iż uczucie miłości łączącej dwoje ludzi przeżywa odnowę z biegiem lat, kiedy dzieci opuszczą już
dom rodzinny( Appelt K., 2013 , s. 519). Po początkowym przezwyciężeniu
syndromu pustego gniazda, małżonkowie na nowo odkrywają siebie, a jeżeli
ich uczucie, przetrwało burze i kryzysy i dotrwało aż do momentu zakończenia procesu kształcenia potomstwa, ma wówczas szansę ulec kolejnemu
wzmocnieniu. Wiele małżeństw przeżywa okres tzw. drugiej młodości wraz
ze swoim dotychczasowym życiowym partnerem, na nowo definiując wspólne życie i nie szukając przygód poza małżeństwem. Badania udowadniają,
iż szczęśliwie dobrane pary są ze sobą coraz bliżej związane przez lata, aż do
punktu kiedy ich serca biją w sposób synchroniczny (Levine, Heller, 2010,
s. 18 – 19). Z pomocą monitoringu sprawdzono pracę serc sześciu par, pozostających w związkach od kilkudziesięciu lat (Carroll L , Pawłowski A, Today,
2018, dostęp: 27.03.2021). Okazało się, że kiedy tak bliskie osoby leżą obok
siebie, ich serca biją w tym samym rytmie. Długotrwała miłość łącząca dwie
osoby, potrafi więc doprowadzić do silnego połączenia. Osoby pozostające
w bliskich związkach mają poczucie jakby ich ja oraz ja partnera było ich
własnym (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 405), z tego powodu czują się
odpowiedzialne za obronę partnera, tak bardzo, jakby chodziło o ich własne
życie, a sprawianie radości partnerowi, sprawia, iż druga osoba również czuje
się radosna (Aron, Aron, Tudor i Nelson, 1991, Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 405). Badania udowodniły również, że partner wpływa na cechy
naszej osobowości. Osoby różniące się cechami charakteru i poglądami, z biegiem lat upodabniają się do siebie (Avshalom Caspi i Ellen Herbener, 1990,
Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 414 ). Wykazano również, że towarzystwo długoletniego partnera, chroni przed licznymi chorobami, także przed
nowotworem (Godwin, Hunt, Key, Samet 1987, Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 405). Jak dowodzi psychiatra Brian Baker, dobre małżeństwo
ma również leczniczy wpływ na łagodną formę nadciśnienia (Levine, Heller,
2010, s. 18 – 19). Jeżeli ludzie są właściwie dobrani, spędzanie czasu razem
obniża u chorych ciśnienie krwi do poziomu zbliżonego do normy. Obecność partnera reguluje nie tylko ciśnienie krwi, ale również tętno, oddech
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i poziom hormonów we krwi. O sile tej bliskości międzyludzkiej świadczy
również kontrowersyjne badanie przeprowadzone w ośrodku badawczym Affective Neuroscience Laboratory, przy Uniwersytecie w Wirginii (Levine, Heller, 2010, s. 18 – 19). Za pomocą rezonansu magnetycznego MRI przeskanowano tam mózgi zamężnych kobiet w sztucznie wywołanej sytuacji stresowej.
Wykazano, że partner ma duży wpływ na podstawowe reakcje biologiczne,
a jego fizyczna bliskość i dostępność zmniejszają intensywność reakcji na stres.
Tym sposobem udowodniono, że dwoje ludzi tworzących związek uczuciowy
wpływa wzajemnie na swoje fizyczne i psychiczne samopoczucie. Zakończenie
tak trwałej więzi, poprzez śmierć jednego z partnerów, może mieć zatem konsekwencje tragiczne.
Wieczne rozdzielenie. Śmierć partnera życiowego
jako ryzyko.
a) Żałoba jako niełatwe zadanie do pokonania
Żałoba jest konsekwencją utraty, procesem rozpoczynającym się po
śmierci bliskiej osoby (Rogiewicz. M, Buczkowski K., 2006, s. 23 – 25). Proces ten trwa około dwóch lat i zależny jest od wielu czynników. Dotyka wszystkich sfer ludzkiego funkcjonowania, sfery psychicznej, fizycznej, emocjonalnej
i duchowej. Nie jest on chorobą, lecz stanem naturalnym, na który można
spojrzeć jak na pewien ciąg zadań stojących przed człowiekiem (A. Korlak
- Łukasiewicz, M. Zdaniewicz, 2018, s. 82 – 85). Są to: nadanie wiarygodności temu co się zdarzyło, zaakceptowanie straty oraz reorganizacja własnego
życia, rozumiana jako przystosowanie go do dalszego istnienia już bez udziału
zmarłego. Badacze zgadzają się co do tego, iż jedną z najtrudniejszych stron
żałoby jest zmierzenie się ze stratą współmałżonka lub partnera życiowego
(H. Bee, 2004, s. 636 – 637, Amster i Krauss, 1974, Holmes i Rahe, 1967,
Wilcor, Evenson, Hutchinson, Smoller, Mouton, Loevinger, 2003, s. 513 514) .
b) Syndrom złamanego serca –
Takotsubos Cardiomyopathy. Ryzyko nagłego odejścia
Choroba mięśnia sercowego Takotsubo, zwana też kardiomiopatią Takotsubo, bądź po prostu syndromem lub zespołem złamanego serca, po raz pierwszy opisana została w Japonii, w roku 1990 (Przybylska, Karasek, Sinkiewicz,
2015, Choroby serca i naczyń nr 12, dostęp: 27.03.2021). Przez wielu badaczy
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i dziennikarzy, została określona najczęstszą przyczyną, w przypadkach zgonu
obojga małżonków, które nastąpiły w krótkim odstępie czasowym. Zazwyczaj
chodzi o pary pozostające w związkach małżeńskich przez kilkadziesiąt lat,
a syndrom ten dosięga głównie kobiet. Przejawia się nagłą niewydolnością
mięśnia sercowego, wywołaną przez poważny stres, taki jakim jest bez wątpienia śmierć współmałżonka. Pomimo, iż nie dochodzi do zawału, jednostka
doświadcza wówczas zbliżonych do niego symptomów. Dochodzi do napływu
hormonów stresu, a dużą rolę odgrywa adrenalina, co sprawia, iż lewa strona
serca nagle nabrzmiewa. Powiększona strona ma trudności z pompowaniem,
prawa część serca tymczasem zwiększa siłę skurczu, występuje intensywny ból
w klatce piersiowej, dlatego syndrom ten można początkowo pomylić z zawałem. Różnica polega na tym, że nie dochodzi do zatoru bądź zapchania arterii. Ta nagła niewydolność serca, wywołana wzrostem napięcia mięśniowego,
bądź nagłym wyrzutem hormonów na skutek gwałtownego i silnego stresu,
jest często uznawana za główne wyjaśnienie nagłego odejścia współmałżonka
dopiero co zmarłej osoby. Zespół lekarzy działający w Auckland DHP, pod
kierunkiem kardiologa Harvey`a White`a, zaobserwował wzrost śmiertelności
par, które umierały w ciągu kilku godzin od siebie nawzajem, jeden przypadek następował średnio co dwa tygodnie (Nyika R, 2017, Stuff, dostęp:
27.03.2021). Pomiarów tych dokonano w latach 2015 – 2016, a wzrost tych
tendencji stanowił zaskoczenie dla zespołu badaczy. Dr David Casarett, dyrektor hospicjum i centrum opieki paliatywnej na Uniwersytecie w Pensylwanii, również zaobserwował iż wielu pacjentów doświadcza tego tragicznego
zdarzenia(Carroll, Pawłowski, Today 2018, dostęp:27.03.2021). Casarett potwierdza, że nie raz był świadkiem sytuacji, gdy małżonkowie umierali w okresie kilku dni bądź tygodni od siebie, przestrzega jednak, aby nie lekceważyć
też pozostałych czynników ryzyka w okresie wdowieństwa, których ilość jest
różnorodna i zignorowanie ich przez najbliższych i lekarzy, może zakończyć
się dla osamotnionej osoby tragicznie.
c) Pozostałe czynniki ryzyka. Pomiędzy akceptacją
a przywoływaniem zmarłego
Żałoba to proces związany z licznymi czynnikami ryzyka, w którym
lekarze i psycholodzy, poszerzają to co można uznać za normę (Rogiewicz. M,
Buczkowski K., 2006, s. 23 – 24) . W okresie żałoby, może bowiem dojść do
niemal każdego rodzaju objawów, łącznie z halucynacjami i napadami wrogości, a ich ustąpienie może być równie nagłe i zaskakujące, jak ich nadejście.
Wprowadzenie osoby do akceptacji straty stanowi zazwyczaj etap silnego
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szoku, w tym okresie następuje ryzyko, iż jednostka, nie mogąc na niczym
się skoncentrować, nie dowierzając w to co zaszło, może przez nieuwagę lub
celowo wyrządzić sobie krzywdę lub umrzeć na skutek silnego stresu. Kolejny
etap to jeszcze większe ryzyko, bowiem kiedy osoba uwierzy już w rzeczywisty
tragizm sytuacji, związanej ze stratą najbliższej osoby, ma przed sobą zadanie
polegające na wyrzuceniu z siebie negatywnych emocji (Rogiewicz. M, Buczkowski K., 2006, s. 24) . W tym okresie żałoby do gry wkraczają płacz, krzyk,
huśtawki nastrojów, problemy ze snem oraz nieregularne spożywanie posiłków,
a nawet omamy słuchowe i wzrokowe. Rozpacz osoby jest tak wielka, że jej
osłabiony układ immunologiczny, przyjmuje w siebie wszystkie możliwe czynniki mogące mieć na niego szkodliwy wpływ, dlatego tak ważne jest wsparcie
bliskich oraz opieka lekarska. Są to czynniki mogące uchronić osobę przed podzieleniem losu utraconego bliskiego. Osoba pozostająca na tym etapie żałoby,
może być roztargniona lub nadmiernie pobudzona, przez co wzrasta ryzyko, iż
ulegnie wypadkowi. Rozpacz osłabia bowiem uwagę i koncentrację, a umysł
przestaje być skupiony na istotnych sprawach życia codziennego. Badania wykazały silny związek pomiędzy śmiercią bliskiej osoby a stanem zdrowia psychicznego (Helsing, Moyers, George, 1981, Luoma, Pearson, 2002, Holden,
Kim, Novak, 2010). Niczym niezwykłym w takiej sytuacji jest wystąpienie
zaburzeń lękowych, objawów psychotycznych, czy też zespołu stresu pourazowego. Poważne ryzyko, które przejawia się w wyniku owdowienia to doświadczenie silnej depresji (Zhang, Li, 2011, Holm, Berland, Severinsson, 2018) .
Ryzyko śmierci w przypadku osoby owdowiałej wzrasta w ciągu pół roku, zaś
potem stopniowo sytuacja wraca do normalności ( Kaprio, Koskenvuo, Carr,
Nesse, Wortman, 2002, The Gerontologist nr 42).
Okres żałoby może obfitować w choroby; w sferze zaburzeń fizycznych
może dojść wówczas do trudności w oddychaniu, uczucia ucisku w klatce
piersiowej, poczucia dyskomfortu w jamie brzusznej a także silnego ogólnego
osłabienia i apatii (Rogiewicz. M, Buczkowski K., 2006, s. 20 - 24) . Żałoba
ma również związek z pogorszeniem się zdrowia somatycznego; istnieje ryzyko
wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego, wzrostu ciśnienia krwi i zaostrzenia
się przewlekłych chorób (Rogiewicz. M, Buczkowski K., 2006, s. 20 – 24).
Nie jest rzadkością, że żałobnik wymaga pilnej interwencji lekarskiej.
Kolejnym czynnikiem ryzyka jest sposób w jaki dowiadujemy się o śmierci bliskiej osoby. Jeżeli dowiemy się o tym w sposób gwałtowny i obcesowy
wzrasta ryzyko zaistnienia syndromu Takotsubo (Rogiewicz. M, Buczkowski
K., 2006, s. 20 – 24). Tak samo istotne jest to, czy śmierć naszego partnera
życiowego nastąpiła nagle, czy też w jakiś sposób mogliśmy się jej spodziewać
141

JOANNA FRASK

(Sullivan, Fenelon, Journals of Gerontology 2013). Z jednej strony większe ryzyko można zaobserwować po stronie młodych wdów, czego dowodzi wiele
badań, jednak inne wskazują na to, iż to właśnie osoby starsze są bardziej
narażone w przypadku owdowienia. Różnica polega na tym, że młode wdowy
nie spodziewają się śmierci małżonka, co daje obawy o zaistnienie wyjątkowo
silnego stresu u żałobnika. Organizmy starszych osób zaś są bardziej narażone
na różnorodne dolegliwości ze względu na wiek, a konieczność poradzenia
sobie ze stratą stanowi dodatkowy ciężar dla organizmu, pomimo iż jest to
strata terminowa (Carr, Nesse, Wortman, 2002, The Gerontologist nr 42).
Badania wykazują, że walkę z żałobą częściej przegrywają osamotnieni mężowie (Stroebe M.S, Stroebe W., 1993, Bee H. 2004, s. 637). Rzeczoznawcy
wyjaśniają to tym, że wielu mężczyzn czyni ze swoich żon jedyne powierniczki,
którym powierzają swoje troski (Sullivan, Fenelon, Journals of Gerontology
2013). Wielu mężczyzn nie nawiązuje tak licznych relacji społecznych jak
kobiety, a to właśnie relacje społeczne są czynnikiem, który znacznie wpływa na szanse przetrwania żałoby, niezależnie od wieku osoby pozostającej we
wdowieństwie. Dużo osób dotkniętych żałobą znajduje w sobie siłę, aby walczyć z symptomami depresji, skłaniającej je do izolacji i samodzielnie stara się
zwiększyć kontakty społeczne w ciągu pierwszego roku żałoby (Carr, Nesse,
Wortman, 2002, The Gerontologist nr 42). Jest to znamienne dla ich zdrowia
i znacząco zmniejsza ryzyko nastąpienia zgonu, bądź poważnej choroby.
Rozmaitość przeprowadzonych poszukiwań naukowych nie pozwala
wątpić, iż podążenie za ukochaną osobą do grobu, może się stać rzeczywistym
faktem, wykraczającym daleko poza kanwę szekspirowskiej tragedii, dlatego
osoby pogrążone w żałobie należy, w miarę możliwości, otoczyć cierpliwą
i wyrozumiałą troską.
Wspólna śmierć darzących się afektem osób w
reakcji społecznej
a) Reakcja osób bezstronnych oraz reakcja rodzin zmarłych par
Wspomniani na początku artykułu, Alexander i Jeanette, którzy
przeżyli razem 75 lat, realizując swój plan odejścia na tamten świat leżąc
w swoich ramionach, doczekali się szerokiego rozgłosu społecznego. Na portalu www.boredpanda.com wypowiedziało się wielu internautów. Wspólne
odejście małżonków zostało skomentowane wieloma zdaniami o podobnym
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charakterze. Oto kilka przykładów (Dovas, 2016, www.boredpanda.com,
dostęp: 27.03.2021 ):
- To jest tak piękne. Potrzebujemy więcej historii takich jak ta. Myślałam,
że takie sytuacje zdarzają się tylko w bajkach.
-Ta historia udowadnia, że taki rodzaj miłości i oddania istnieje w życiu
realnym.
-Prawdziwa miłość.
-Mam ochotę płakać z radości z powodu życia, które dzielili.
-Jakże piękne, a jednak jakże smutne !
Równie interesujące jak wypowiedzi internautów, są komentarze rodziny
i bezpośrednich świadków wspólnych odejść par. W przypadku Toma i Delmy Ledbetter, którzy odeszli po 62 latach wspólnego życia, rodzina przyznała
otwarcie, iż znajduje pocieszenie w tym, że para odeszła razem, gdyż odeszła
dokładnie tak jak żyła ( Marshall S., 2018, GodUpdates, dostęp: 27.03.2021)
. Po śmierci weterana Bernarda Jordana i jego żony, wiele osób stwierdziło,
iż zaistniałe zdarzenie jest nie tylko smutne, ale i wzruszające (Burnett Dean,
2015, Support The Guardian, dostęp: 27.03.2021).
Kontrowersje może budzić fakt, iż za piękne zostało uznane zdarzenie,
które w swej wymowie jest bez wątpienia dojmująco tragiczne, i to w sposób
podwójny. Dochodzi bowiem do śmierci nie jednej, lecz dwóch osób, a rodzina doświadcza podwójnej straty. Te przeczące sobie komentarze mogą mieć
swoje źródło w kilku czynnikach.
b) Przyczyny pozytywnej reakcji społecznej
B1)
Ryan Christensen – asystent profesora filozofii na Uniwersytecie w Utah,
przedstawił własną wykładnię filozofii platońskiej, dotyczącej możliwości
istnienia tak zwanych bratnich dusz (Christensen R, 2014, College of Humanities). Zdaniem Ryana, każda istota ludzka szuka kogoś z kim mogłaby
dzielić życie, nikt bowiem nie chce być skazany na samotność. Możemy więc
przypuszczać, że zaistniałe komentarze wskazują na piękno wynikające z tego,
iż zmarłe małżeństwo niemal przez całe życie nie doświadczyło samotności w
dosłownym jej znaczeniu, ani również nie doświadczy jej już po śmierci współmałżonka. W ludziach bowiem ukryta jest tęsknota za znalezieniem bratniej
duszy, rozumianej jako osoba kompletująca osobowość drugiego człowieka,
stanowiąca jego odzwierciedlenie, bądź przeciwnie, uzupełnienie o cechach
przeciwnych. To dlatego wiele osób powtarza, iż szuka tej jedynej lub tego jedynego. To właśnie osobista tęsknota za drugą połową, zaistniała w przypadku
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komentujących osób, może być jedną z przyczyn, dla których postrzegają one
zaistniałe smutne wydarzenia jako piękne. Projektują bowiem uczucia miłości
umierających osób na siebie i sami skrycie marzą o doświadczeniu tak trwałego związku we własnym życiu.
B2) O osobistym odbieraniu mających miejsce zdarzeń świadczy również teoria Arystotelesa zgodnie, z którą w obserwatorze zdarzenia powinno nastąpić tak zwane katharsis, rozumiane jako poczucie ulgi wynikające
z tego, iż zaistniały tragizm sytuacji nie dotyczy nas samych, lecz kogoś innego
(Arystoteles, Poetyka, s. 13 – 15). W celu zaistnienia katharsis obserwator musi
poczuć litość (eleos) dla dotkniętych nieszczęściem osób oraz trwogę (phobos)
powiązaną ze zrozumieniem tego, iż dana sytuacja, może stać się udziałem
również samego widza. Odczuta ostatecznie ulga, powiązana jest również ze
zrozumieniem tego, że obserwator wydarzenia, pomimo jego realności, nie
był w istocie jego bezpośrednim uczestnikiem i nadal posiada pewien wpływ
na swoje życie, w ten sposób uczucie katharsis nie tylko niesie ulgę, ale również motywuje do pozytywnych zmian, w wypadku obserwatorów odejścia
małżonków mogą to być zmiany związane z własnym związkiem, poprawą
jego trwałości i jakości.
B3)
Odczuwanie zaistniałych tragicznych wydarzeń jako piękne,
może wystąpić również u osób ceniących wartości, które niesie ze sobą zaistniała sytuacja. Bez względu na swój tragizm jest ona dowodem na istnienie
trwałych i przypuszczalnie szczęśliwych związków. Pozytywne komentarze
padną więc częściej z ust osób, które same cenią takie wartości jak rodzina,
więź z drugim człowiekiem oraz z ust osób o dużej empatii wobec drugiego
człowieka.
B4)
Zarówno czytając komentarze internautów, jak słuchając
wypowiedzi członków rodzin zmarłych, można zaobserwować, iż to kobiety
częściej ulegają wzruszeniu. Osoby płci żeńskiej, pomimo postępującej feminizacji, nadal są bardziej niż mężczyźni ukierunkowane kulturowo na takie
wartości jak dbałość o uczucia, rodzinę, troskę i małżeństwo (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002). Rezultatem tego jest fakt, że częściej niż mężczyźni
zwracają one uwagę na trwałość relacji międzyludzkich i uznają zaistniałe zdarzenia nie tylko za tragiczne, ale również w pewnym sensie za romantyczne.
Jest to również uwarunkowane biologicznie, gdyż kobieta została wyposażona
przez naturę w możliwość bycia matką, więc wyobraźnia częściej niż mężczyznę, kierują ją ku sferom powiązanym z uczuciami.
B5)
Istnieje jeszcze jedno wytłumaczenie, potwierdzające zwłaszcza ekscytacje młodych ludzi, możliwością niemal jednoczesnego odejścia
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dwojga kochających się osób. Wiąże się ono z pożądaniem, które jak twierdził Zygmunt Freud, nieustannie szuka ujścia w spełnieniu (Panagopoulos
N, Conradiana 2007). Erotyzm bowiem nierozerwalnie powiązany jest ze
śmiercią, a w rozumieniu kultury i sztuki, wspólna śmierć kochanków staje
się synonimem ich zjednoczenia w akcie miłosnym. Sztuka renesansowa dąży
do połączenia kochanków śmiertelną miłością. Na jej gruncie objawił się dramat Williama Szekspira Romeo i Julia, stając się symbolem kulturowym miłości na całe stulecia (Panagopoulos N, Conradiana 2007). Nic Panagopoulos,
z Narodowego Uniwersytetu w Atenach, przedstawił dramat kochanków
z Werony jako nieustanną walkę popędów. Freud twierdził, iż człowiek znajduje się w stanie ciągłego konfliktu, pomiędzy Id, dążącym do zaspokojenia
jego pragnień, rozumianych przede wszystkim jako popędy natury seksualnej,
a ego, odzwierciedlającym obiektywną wiedzę o zaistniałych sytuacjach, a także superego, będącym uosobieniem zawieszonych ponad jednostką norm i zakazów ( Friedland B, 1995, 36 – 38) . Panagopoulos udowadnia iż szekspirowski Romeo, wypijający truciznę oraz jego kochanka przebijająca się sztyletem,
to rzeczywisty obraz ścierania się w każdej jednostce ludzkiej tych przeciwstawnych sił, rozumianych jako odwieczna walka z własnym sumieniem, usiłujących przeciwstawić się czysto ludzkiej skłonności do ulegania pragnieniom
i emocjom (Panagopoulos N, Conradiana 2007). W tym świetle wizja pobierających się wbrew woli rodziców i dopełniających swej miłości poprzez śmierć
kochanków, jest symbolem podążenia za swoimi pragnieniami i zaspokojenia
po wieczny czas pierwotnych instynktów, ukrytych głęboko w jaźni każdego
człowieka. Może to również stanowić realną przyczynę, do pewnego stopnia
pozytywnej reakcji społecznej, wobec motywu wspólnej śmierci.
B6)
Oczywiście całą sytuację zaistniałych sprzecznych komentarzy, można również wyjaśnić z punktu widzenia psychologicznego mechanizmu obrony (Centrum Dobrej Terapii 2001, dostęp: 27. 03. 2021). Występuje
tu bowiem reakcja wyparcia, spowodowana podświadomym brakiem zgody na
podwójnie tragiczne zdarzenie. Ten brak wewnętrznej zgody na śmierć dwojga
ludzi sprawia, iż umysł ludzki chwyta się ostatniego możliwego w tej sytuacji
pozytywu – w tym przypadku tego, że małżonkowie nie musieli przeżywać
tragizmu rozstania. Zaleta ta, będąca jedynym pozytywnym aspektem sytuacji,
w mechanizmie wyparcia zostaje uwypuklona jako urocza, piękna i wzruszająca. Za tą reakcją zaś ukrywa się niedopuszczalny dla umysłu tragizm śmierci aż
dwojga ludzi, podczas gdy odejść miała tylko jedna osoba.
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Podsumowanie
Miłość aż po grób, nie jest wymysłem medialnej i literackiej fikcji, lecz
często stanowi element realnego życia. Silna relacja pomiędzy partnerami,
mająca potencjał przetrwać kilkadziesiąt lat, wyrasta na gruncie pierwszych
doświadczeń życiowych człowieka, kiedy rozpoczyna się proces kształtowania
więzi pomiędzy noworodkiem, a opiekunem. Bezpieczny styl przywiązania,
warunkujący równowagę emocjonalną w dorosłości, ukształtowany w pierwszym półroczu życia dziecka, współdziała z jego skłonnościami temperamentalnymi i jest przenoszony na grunt szczęśliwego związku ukształtowanego
w życiu dorosłym. Związek ten rodzi się poprzez przejście osoby zakochanej
od miłości romantycznej i pożądania do spokojnego płomienia miłości, rozumianego jako przywiązanie. W ten sposób wspólnie spędzone lata, wzmacniają jedność udanego związku, sprawiając iż dwoje ludzi tworzy niemal fizjologiczną i duchową jedność. Zakończenie tak silnej relacji międzyludzkiej
poprzez śmierć, staje się więc ogromnym ryzykiem dla zdrowia i życia owdowiałej osoby. Osamotniony partner narażony jest wówczas na podzielenie losu
drugiej połowy na skutek silnego stresu, wywołanego syndromem złamanego
serca, jednak ryzyko dla jego zdrowia i życia stanowi też szeroki zakres innych
czynników, często występujących podczas przeżywania żałoby. Niemal jednoczesne odejście kochających się ludzi, staje się tym sposobem zjawiskiem
rzadkim lecz realnym, wzbudzającym różnorodne reakcje społeczne, mogące
niekiedy szokować. Dwuznaczna reakcja na zaistniałą sytuację, będąca połączeniem smutku i zachwytu, wynika między innymi z wewnętrznego dążenia
komentatorów do stałego ukojenia samotności poprzez odnalezienie tzw. bratniej duszy. Jest również wyrazem podziwu dla wieloletniej relacji, która łączy
wspólnie odchodzącą parę. Reakcja ta stanowi również wyraz ulgi doznanej
podczas tzw. katharsis, kiedy widz sytuacji, uświadamia sobie, iż nadal ma
pewien wpływ na swoje życie, a zarazem na budowanie własnego związku.
W ten sposób zjawisko wspólnego odejścia darzących się silnym afektem osób,
może stanowić dla świadków wydarzeń motywację do tworzenia relacji partnerskich, opartych na miłości, wierności i zaufaniu.
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Death together of people suffering
from strong affect in the context of the causes
of the phenomenon and social reaction.

Summary: Death together of people suffering from strong affect
is a frequent theme used by authors of opera, cinematographic and
literary artworks. Numerous studies and events that took place prove,
however, that this phenomenon occurs in everyday life. It is conditioned by various factors; biological, social and psychological. The bond
that binds two people in adulthood, partially reflects the quality of the
bond that begins to form between mother and baby from the moment
of conception. The development of a secure attachment style and certain temperamental properties, make it possible to create a stable relationship in adulthood. A strong relationship is based on a feeling called
attachment that comes from romantic love and desire. Having gained
durability, it becomes the ground on which the physiological unity of
people in the partnership is created into one whole. Partners who enter
widowhood from such a close relationship are at great risk. The general deterioration of the condition of the body and severe stress create
the basis for the real possibility of death also for the other life partner.
Events of this kind exist with a variety of social responses, which are
often shocking to the public because of their positive character. All, the
elements of such strong interpersonal relationships and the resulting
risk of both spouses dying together and the ambiguous social reaction
are an important and noteworthy research subject, which is a theme of
this article.
Keywords: death, attachment, marriage, mourning, widowhood, social reaction.
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Zmiany w zachowaniu kotów
w trakcie pandemii COVID-19

Abstrakt: Celem niniejszych badań było określenie, w jaki sposób aktualnie obowiązujący stan pandemii wpłynął na zachowanie kotów. Dotyczy to w szczególności upowszechnienia się pracy zdalnej i związanym
z tym dłuższym czasem obecności opiekunów w miejscu zamieszkania.
Artykuł stworzony został na bazie ankiety internetowej, w której właściciele zostali poproszeni o udzielenie informacji na temat zachowania
swoich kotów przed pandemią oraz w jej trakcie. Ankieta ta miała na
celu weryfikację tych informacji i stwierdzenie, czy wystąpił związek
przyczynowo - skutkowy: wystąpienie pandemii - zmiana w zachowaniu zwierzęcia. Przedmiotem badań były zarówno zachowania pozytywne jak i negatywne. W szczególności skoncentrowano się na ocenie,
czy częstsze przebywanie opiekuna w miejscu zamieszkania wpływa na
pozytywne zmiany zachowania jego zwierzęcia domowego. Badanie nie
zawierało szczegółowej analizy zachowania i samopoczucia właścicieli
w trakcie pandemii.
Słowa kluczowe: Koty, zachowanie, pandemia Covid-19

WPROWADZENIE
Pandemia Covid-19 wpłynęła na życie i losy wielu istot na świecie. Liczne
obostrzenia, które doprowadziły Polskę do lockdownu miały ogromny wpływ
na zdrowie psychiczne Polaków. Jak zwraca uwagę prof. Heitzman współcześnie, ze względu na globalizację, zmiany klimatyczne oraz szybsze tempo przemieszczania się ludności, transmisja wirusa przebiega zdecydowanie szybciej
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niż w przypadku poprzednich pandemii. Powoduje to, że ludzie zaczynają
odczuwać zdecydowane poczucie zagrożenia ze strony innych ludzi. Pojawiają
się zaburzenia lękowe spowodowane strachem oraz niepewnością. Wszystko
to jest objawem niepokoju związanego z reakcją na traumatyczny stres związany z pandemią (Heitzman 2020).
Jednakże ludzie nie są jedynym podmiotem, na który pandemia miała wpływ. Tryb życia zwierząt także został zmieniony ze względu na dłuższy
okres przebywania właścicieli w domu, a także często więcej czasu poświęcanego na zabawę. Takie zmiany jak nagłe, ciągłe przebywanie właściciela
w domu, który poprzednio dużo czasu przebywał poza nim, mogą powodować, że kot straci poczucie bezpieczeństwa dotyczące czasu i już utartych rytuałów. U kotów schematy działania, nie tylko te związane z komunikacją (jak
u psa), lecz także wszystkie inne ich szablony działania związane z przestrzenią, czasem oraz społeczeństwem, które w przypadku, gdy następują wielkie
zmiany w wielowymiarowym świecie, powodują zaburzenia lękowe na skutek
derytualizacji (Dehasse i Schroll 2015). Rutyna ma ogromny wpływ na życie
kota. Wiąże się ona z ograniczaniem sytuacji stresowych oraz z poczuciem
bezpieczeństwa. Koty czują się o wiele lepiej w sytuacjach, które nie są dla
nich zupełnie nowe oraz pozwalają im na bycie spokojnymi, bez utrzymywania ciągłej czujności (Biernacki 2017). Nie należy zmieniać położenia misek,
kuwety czy legowiska. Kot musi być pewien lokalizacji miejsc, do których
może się udać w razie potrzeby (cytat - autor).
Z tego względu należy pamiętać, aby, aby kocie dni nie stanowiły dla
nich za każdym razem wyzwania, w trakcie którego muszą być ciągle czujne,
a co za tym idzie, zestresowane. Celem niniejszych badań było sprawdzenie,
czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zachowanie kotów oraz, czy zmiany te
mogą powodować problemy behawioralne po powrocie do normalnego trybu
życia właściciela.
METODYKA BADAŃ
Badanie ankietowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety trwało od 24.02.2021 do 30.03.2021. Ankieta została przeprowadzona
w formie internetowej, ze względu na restrykcje prawne związane z obowiązującym stanem epidemii Covid-19.

152

ZMIANY W ZACHOWANIU KOTÓW W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH RESPONDENTÓW
W badaniu ankietowym wzięło udział 273 osoby. Zdecydowana większość ankietowanych znajdowała się w przedziale wiekowych 18-25 lat (rys.1).
Ponad 80% osób biorących udział w ankiecie nie skończyła jeszcze 40 lat.
Większość osób biorących udział w ankiecie była członkami grup facebookowych związanych z kotami oraz grup studenckich.
Fot. 1. Wiek badanych respondentów (N=273)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

Liczniejszą grupę stanowiły osoby zamieszkujące miasta powyżej 500 000
mieszkańców (80 osób). Jednakże nie była to znacznie większa grupa, ponieważ ilość osób ankietowanych w 4 grupach była zbliżona. Natomiast zdecydowana większość respondentów jako miejsce zamieszkania podała mieszkanie
(164 osoby). Pokrywa się to także z danymi związanymi z miejscem przebywania kotów. Liczniejsza grupa ankietowanych jako miejsce przebywania zwierząt podała „tylko w domu/mieszkaniu” (rys.2). Osoby ankietowane częściej
wykazywały, że utrzymują swoje koty tylko na terenie budynku mieszkalnego.
Może być to związane z tym, że świadomość ludzi nt. wypuszczania kotów
,,samopas” zwiększa się i zauważają oni, że koty, oprócz bycia wspaniałymi towarzyszami, są także drapieżnikami. Według danych na rok 2019 w Wielkiej
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Brytanii koty zabijają 55 milionów ptaków rocznie, natomiast w Stanach
Zjednoczonych koty rocznie pozbawiają życia 1,4–3,7 miliarda ptaków oraz
6,9–20,7 miliarda małych ssaków. W Polsce sytuacja jest podobna. Rocznie
z powodu drapieżnictwa kotów ginie ponad 130 milionów ptaków (podczas,
gdy liczba par lęgowych wynosiła ok.100 mln) i ponad 580 milionów ssaków.
Stwierdzono, że kot, przebywający na dworze bez nadzoru, dziennie zjada
średnio jedno zwierzę o wadze 20-30g. Liczby te mogą być jednak większe
w sytuacji kiedy koty nie są dokarmiane przez ludzi. (koty bezdomne, dziko
żyjące) lub otrzymują pożywienie gorszej jakości. Jak się okazało, to nie koty
stanowią główny czynnik śmiertelności ptaków i innych zwierząt - powodem
tego są ludzie. To ludzie udomowili koty, pozwolili im się rozmnażać poprzez
zaniechanie sterylizacji, to ludzie przyczyniają się powstawania kolejnych
miotów, nie zapewniając im przy tym schronienia i pożywienia. Skutkiem
tego typu działań kotów jest ,,niszczenie” środowiska naturalnego (Biegańska
- Hendryk i Piliczewski 2019). Aby poradzić sobie z takimi sytuacjami należy
w dalszym ciągu edukować ludzi na temat zagrożeń wynikających z wypuszczania kotów samopas - tych zarówno dla nich, jak i dla środowiska naturalnego. Wiele osób nie jest także świadomych istnienia funduszy gminnych
przeznaczonych na sterylizację psów i kotów zwierząt, które są także pomocne
w walce z bezdomnością i ciągłą reprodukcją tych zwierząt.
Fot. 2. Miejsce przebywania kotów (N=273)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych
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Jedno zwierzę, w porównaniu do większej ich ilości, stanowi mniejszy wydatek na pożywienie i ewentualne leczenie. W związku z tym może się wydawać,
że to właśnie kwestia finansowa wpływa w znacznej mierze na utrzymywanie
w domu niezbyt dużej liczby zwierząt. Kolejną kwestią może być czas poświęcany zwierzętom. W przypadku, gdy właściciel zwierzęcia dysponuje większą
ilością wolnego czasu, może więcej uwagi poświęcić także swojemu kotu. Ankietowani w badaniu zapytani o liczbę posiadanych kotów, najczęściej wskazywali na posiadanie jednego kota (rys.3). Kolejno dużą część respondentów
stanowiły osoby mające dwa koty. W sumie osoby z jednym lub dwoma kotami stanowią ponad 80% wszystkich badanych.
Fot. 3. Ilość kotów w domu/mieszkaniu (N=273)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

W badaniu zawarto pytanie o wiek posiadanych kotów. Najmłodszym
było 2 miesięczne kocię, najstarszym natomiast 20 letni kot. Zwierzęta młodsze niż rok nie doświadczyły zmian w swoim środowisku, ponieważ urodziły
się już w momencie występowania pandemii. Natomiast w miarę zmniejszania
się obostrzeń i wracania do poprzedniego trybu życia przez właściciela, zmiany
w jego środowisku nastąpią. Reorganizacja dnia oraz krótszy pobyt właściciela w domu może być przyczyną wystąpienia zaburzeń u zwierzęcia, szczególnie zespołu lęku separacyjnego. Za bezpośredni czynnik występowania tego
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zaburzenia uważa się wystąpienie nadmiernego przywiązania zwierzęcia do
swojego właściciela (Janeczek 2015).
Przeważająca liczba ankietowanych ma pod opieką kota lub koty nierasowe (ponad 83%). Także zdecydowana większość, bo aż prawie 93%
respondentów (253 osoby) zadeklarowała, że ich koty są po zabiegu sterylizacji/kastracji. Kastracja oraz sterylizacja są zabiegami, które wpływają na
niemożność posiadania potomstwa przez zwierzę. W sytuacji, gdy schroniska
są często przepełnione, zabiegi te są odpowiednim rozwiązaniem. Dodatkowo, zabieg kastracji wpływa także na zachowanie oraz organizm zwierzęcia.
Szczególnie odpowiednio wcześnie przeprowadzony zapobiega występowaniu
chorób układu rozrodczego oraz znacząco zmniejsza ryzyko nowotworów
gruczołu mlekowego. W przypadku zmiany zachowania, szczególnie chodzi
o niewystępowanie agresji terytorialnej oraz znakowania terenu moczem przez
samców oraz braku występowania rui u samic. Zabieg sterylizacji natomiast
wpływa jedynie na brak możliwości do rozrodu - wyżej wymienione niepożądane zachowania mogą się dalej pojawiać (Gruszczyk 2020).W dalszym ciągu
można także spotkać się z opiniami twierdzącymi, że posiadanie choć jednego miotu jest dla zwierzęcia wspaniałym i ważnym przeżyciem, choć już od
dawna wiadomo, że to nieprawda. Kotka zdaje sobie sprawę z bycia w ciąży
dopiero w trakcie porodu, a posiadanie potomstwa nie jest dla niej niczym
satysfakcjonującym ani niezbędnym. Poród, oprócz kociaków, może nieść za
sobą także ryzyko powikłań czy nawet śmierci zwierzęcia.
Następnie ankietowanych zapytano o to, czy w domu/mieszkaniu mają,
oprócz kotów, także inne zwierzęta. Większość ankietowanych (176 osób)
podało, że nie posiada innych zwierząt. Wśród osób, które podały inaczej,
najczęściej pojawiała się informacja o psie. Natomiast innymi wymienianymi
zwierzętami były: królik, żółw, szczur, szynszyla, ślimak afrykański, papuga,
chomik, fretka, koń, świnka morska, rybka, gekon, koza, koszatniczka, bażant
oraz paw.
ZMIANY W ŚRODOWISKU KOTA
Poświęcanie czasu kotom, czy to na wspólnej zabawie, czy na głaskaniu jest czymś, co tworzy więzi między opiekunem a zwierzęciem. Zabawa
jest ściśle związana z poczuciem szczęścia. Udowodniono, że najważniejszymi obszarami mózgu łączącymi te dwa aspekty są grzbietowo-przyśrodkowa
część mózgowia, okolica przywiązkowa oraz część brzuszna PAG, natomiast
substancje chemiczne związane z zabawą to opioidy, acetylocholina i kwas
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glutaminowy, z czego to te pierwsze są najważniejsze. Spędzanie czasu na zabawie oznacza wytwarzanie w mózgu endorfin, które są odpowiedzialne za
dobre samopoczucie u zwierzęcia. Psoty to także odprężenie i poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na spokój oraz dobroczynnie oddziałuje na układ
nerwowy (Leszczyńska 2017). Spędzając czas ze swoim zwierzęciem nie dość,
że pogłębiamy swoje więzi, to dodatkowo sprawiamy także, że nasz zwierzak
staje się szczęśliwszy oraz zdrowszy, co przekłada się także na długość jego życia.
W pytaniu o sposoby radzenia sobie z kotem podczas dłuższej nieobecności większość ankietowanych zadeklarowało, że nie pozostawiło nigdy swojego
kota/kotów samego na dłużej niż 24h (109 osób). Następnie właściciele podawali, że w przypadku takiej nieobecności pojawia się ktoś z rodziny/znajomych tylko w celu nakarmienia kota (60 osób) lub także w celu poświęcenia
mu czasu (75 osób). Duża liczba respondentów wyjeżdżając na ponad 24 h
zostawia zwierzęciu większą ilość karmy w misce (52 osoby) lub stara się zorganizować mu rozrywkę w postaci pozostawienia zabawek w pobliżu zwierzęcia,
aby ten zajął się nimi w trakcie nieobecności właściciela (45 osób). Pojawiały się też pojedyncze odpowiedzi, w których właściciele informują, że zawsze
jest ktoś w domu, ktoś się wprowadza na czas tak długiej nieobecności lub/że
właściciel korzysta wtedy z usług petsitterki. Niezmiennie jednak wszystkie
odpowiedzi wskazują, że na czas dłuższego opuszczenia domu/mieszkania, kot
ma zapewnioną opiekę, chociażby związaną z zapewnieniem mu pożywienia.
Trzeba jednakże pamiętać, że każdy dłuższy wyjazd właściciela, z którym
związane jest zwierzę, wpływa na zmianę jego rutyny. Zmiana rutyny natomiast
powoduje, że kot narażony jest na stres. Dlatego najlepiej, aby dłuższe wyjazdy
bez zwierzęcia nie powtarzały się często w krótkich odstępach czasowych.
Ankietowani zapytani o zmianę dotyczącą czasu, w którym kot pozostaje sam wskazali, że podczas pandemii ilość czasu, którą koty spędzają same
w domu, znacznie (53,5%) lub minimalnie (13,6%) się zmniejszyła. 28,6%
wskazuje natomiast, że czas ten się nie zmienił w porównaniu do tego sprzed
pandemii.
W pytaniu o średnią ilość czasu poświęcanego na zabawę z kotami
w ciągu dnia ponad połowa respondentów - 146 (53,5%) podała, że bawiła
się ze swoimi zwierzętami powyżej 10 min do 1 godziny dziennie. 55 respondentów (20,1%) podało, że na zabawę poświęcała poniżej 10 minut dziennie,
38 (13,9%) ponad 1 h, 23 (8,4%) ponad 2h, a 8 (2,9%) nie bawiła się ze
swoimi zwierzętami w ogóle. Respondenci informowali także, że posiadają
zwierzę, które według ich opinii nie lubi się bawić, wręcz „gardzi zabawą” oraz,
że posiadają koty wychodzące, które zjawiają się w domu „tylko na spanie
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i jedzenie”, co wskazuje na to, że właściciele także nie poświęcają im dodatkowego czasu i uważają, że koty bawią się same będąc poza domem.
Fot.4. Sposoby radzenia sobie z kotem w czasie nieobecności trwającej ponad 24 h

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych

W kolejnym pytaniu natomiast zapytano o to, czy w trakcie pandemii zaszły zmiany w ilości czasu poświęcanego przez właścicieli zwierzętom, takiego
jak czas przeznaczony na zabawę czy pielęgnację. Prawie połowa ankietowanych - 134 osoby (49,1%) - stwierdziła, że poświęca kotu/kotom taką samą
ilość czasu, jaką poświęcała przed pandemią. 98 (35,9%) osób zauważyło, że
ilość tego czasu się zwiększyła, a w przypadku 33 osób (12,1%) zwiększyła się
nawet znacznie. Natomiast 8 osób (2,9%) stwierdziło, że w trakcie pandemii
poświęca tego czasu mniej niż wcześniej. Liczby te wskazują na to, że pandemia pozytywnie wpłynęła na ilość czasu poświęcanego zwierzęciu, ponieważ
48% respondentów wskazuje, że w trakcie pandemii poświęcali kotom więcej
lub znacznie więcej czasu niż wcześniej.
Z ankiety wynika, że większość właścicieli kotów na zabawę ze swoimi
pupilami poświęcają do godziny dziennie. Jest to dobra informacja, ponieważ
zazwyczaj koty potrzebują 2-4 10 minutowych sesji w ciągu dnia. Koty potrzebują zabawy, tak samo jak dzieci. Pomaga ona im się zaangażować, poradzić sobie z uczuciem nudy, a także budować więzi - z ludźmi, a także z innymi kotami w domu. Psoty pobudzają ich mózgi do pracy, ale pozwalają także
zrzucać zbędne kalorie - działają jak ćwiczenia. Jedna godzina zabawy wydłuża długość życia kota o 4 godziny. Poprawia ona także zdrowie psychiczne
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poprzez zmniejszenie niepokoju, pozwala kotom na rozluźnienie się (PetMD
2020). Zabawa w życiu każdej istoty jest bardzo ważna, ponieważ wyzwala
pozytywne emocje, ćwiczy umysł, ale także ciało oraz może być wspaniałym
narzędziem do zawierania nowych, lub zacieśniania obecnych, kontaktów towarzyskich. Także im więcej czasu poświęci się kotu na zabawę, tym mniej
energii i ochoty będzie miał on na psoty, których skutki niekoniecznie muszą
się spodobać właścicielowi.
Fot. 5. oraz 6. Ilość czasu poświęcana na zabawę z kotami przed pandemią i w trakcie
(N=273)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych
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ZMIANY W RELACJI CZŁOWIEK - KOT
Ostatnie 10 lat dla kociego gatunku było przełomowym okresem. Po raz
pierwszy w historii, w rankingu wybieranych przez ludzi zwierząt towarzyszących, na pierwszym miejscu pojawił się kot, a nie pies. Dodatkowo z roku na
rok ta pozycja w rankingu się umacnia. Jest to zaskakujące z tego względu, że
według wielu podręczników, kot miał niewielkie szanse na przystosowanie się
do życia z ludźmi (Ganszczyk - Rawska 2019). Kwestia udomowienia kotów
jest kwestią sporną, nie zostały one udomowione na pewno aż w takim stopniu, jak wcześniej wspomniane już, psy. Przyjęto, że wilki zaczęły przeobrażać
się w psy około 100 tys. lat temu, natomiast najstarsze szczątki kota mają około 10 tysięcy lat. Wpasowuje się to w czas, gdy ludzie zaczęli porzucać bycie
myśliwymi na rzecz zakładania osad oraz zajmowania się rolnictwem. Zyskały
na tym właśnie koty, które w poszukiwaniu pożywienia - gryzoni - zaczęły
pojawiać się na terenach zamieszkałych przez ludzi. To spowodowało, że najprawdopodobniej udomowiły się same (Overall 1997). Od tego czasu minęło
już wiele lat, ale koty niezmiennie pozostają w czołówce zwierząt towarzyszących człowiekowi. Jednakże relacja człowiek - kot zmieniła się diametralnie.
W przeszłości koty były traktowane różnie, od pracy jako tępiciele gryzoni
poprzez bycie czczonymi do utożsamiania ich z czarownicami i czarną magią,
obecnie jednak najczęściej są po prostu kanapowcami czekającymi na napełnienie miski. Ludziom jednak zdaje się to nie przeszkadzać, w końcu przecież
najczęściej oczekują od nich bycia, po prostu lub aż, towarzyszami w życiu.
W ankiecie zapytano respondentów o to w jaki sposób, ich zdaniem,
zmieniły się ich relacje ze zwierzęciem w trakcie pandemii. Najczęściej odpowiedzi wskazują na polepszenie i zacieśnienie się tych relacji, ponieważ respondenci wskazują, że: „nasza więź się zacieśniła, kot stał się towarzyszem,
a nie tylko zwierzątkiem”; „mój kocurek chce spędzać ze mną więcej czasu,
bawić się, wspólnie spać”; ,,bardziej się do niego przywiązałam”; ,,bawię się
z nim co najmniej 2 h dziennie”; ,,prawie cały czas jest obok mnie”; ,,częściej
jestem w domu i mam więcej kontaktu z kotem, częściej śpi ze mną na łóżku”;
„w czasie pandemii dużo więcej przebywam z kotem, więcej czasu przeznaczam
na zabawę z nim i wydaje mi się, że przez to kot jest bardziej szczęśliwy”.
Ankietowani najczęściej zauważali, że ich koty stały się chętniejsze do zabawy,
okazywania uczuć czy spędzania wspólnie czasu. Dłuższe przebywanie właściciela w domu na pewno stało się szansą na zacieśnienie więzi ze zwierzęciem.
Ostatnie pytanie zadane respondentom dotyczyło zmiany zachowania kotów, które zauważył właściciel. Zdecydowana większość odpowiedzi
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wskazuje na to, że w trakcie pandemii koty zaczęły domagać się większej i dłuższej uwagi ze strony właściciela. Padły odpowiedzi: ,,kot jest spokojniejszy, ale
też gdy zbyt długo nie poświęca mu się uwagi, jest zaborczy i próbuje zwrócić
naszą uwagę za wszelką cenę.”. Koty stały się także bardziej towarzyskie - ,,kot
zrobił się bardziej towarzyski, więcej mruczy i się łasi”, czy po prostu szczęśliwsze - „kot jest weselszy, mniej płochliwy”. Wielu ankietowanych zauważyło
zmiany w zachowaniu swojego zwierzęcia na przestrzeni czasu sprzed i w trakcie pandemii. Najczęściej odpowiedzi wskazywały na większą chęć kontaktu
z ludźmi niż wcześniej.
ZAKOŃCZENIE
Biorąc pod uwagę wyniki ankiety, pandemia COVID-19 wpłynęła na
zmiany w zachowaniu znacznej ilości kotów. Polepszenie relacji człowiek - kot
jest na pewno pozytywnym zdarzeniem wynikającym z tak negatywnej sytuacji,
jaką jest epidemia. Wszystko jednakże zależy od tego, czy po powrocie do normalności, kot przyzwyczai się do takiej sytuacji i dalej będzie wykazywał pozytywne emocje w stosunku do właściciela, czy może kolejna tak duża zmiana
wywoła negatywne odczucia u zwierzęcia. W celu zbadania tego zjawiska należałoby przeprowadzić dodatkową ankietę ponownie w okresie pocovidowym.
Bardzo prawdopodobne jest to, że lęk separacyjny będzie jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń u zwierząt po pandemii, ponieważ tak nagle
właściciele wrócą do normalnego życia, jak nagle musieli z niego zrezygnować.
Wskazują na to szczególnie informacje od ankietowanych, takie jak: „kot jest
zaniepokojony, gdy jednego z ludzkich przyjaciół nie ma dłużej w domu”;
,,częściej spędza czas przy człowieku”; „kot nie lubi jak jestem zamknięta w innym pomieszczeniu np. w łazience - siedzi pod nią i miauczy - przed pandemią
nie było takich sytuacji”; „kot stał się bardziej zżyty ze mną i trudniej jest mu
znieść dłuższe bycie samemu”. Wypowiedzi te mogą wskazywać na początki
zaburzenia, jakim jest lęk separacyjny. Koty stają się niespokojne, głośno miauczą i bardzo przeżywają jakąkolwiek nieobecność właściciela, nawet gdy ten
przemieszcza się tylko po pomieszczeniach domowych. W takiej sytuacji jak
najszybciej należy skontaktować się z lekarzem weterynarii, ponieważ powyższe objawy mogą świadczyć także o chorobach. Jeżeli okaże się, że kot fizycznie
jest zdrowy, należy wybrać się na konsultację do zoopsychologa.

161

KLAUDIA ROMAN

BIBLIOGRAFIA
Literatura
Dehasse J., Schroll S. 2015 Zaburzenia zachowania kotów, Niemcy.
Heitzman J. 2020 Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne,
„Psychiatria Polska” t.54.
Leszczyńska B. 2017 Zabawa w życiu kota, „Animal Expert” nr.1
Overall K. 1997 Clinical Behawioral Medicine for Small Animals, St. Louis.
Źródła internetowe
Behawioralne konsekwencje kastracji kota, https://www.animal-expert.pl/artykul/behawioralne-konsekwencje-kastracji-kota, [dostęp: 18.04.2021].
Dzięki tym prostym sposobom Twój kot będzie żyć dłużej, https://koty24.pl/
zdrowie,ac416/dzieki-tym-prostym-sposobom-twoj-kot-bedzie-zyc-dluzej,4006, [dostęp: 15.04.2021].
How Long Should You Play With Your Cats Each Day?, https://www.petmd.com/cat/care/how-long-should-you-play-your-cats-each-day,
[dostęp:
15.04.2021].
Kot domowy, ale czy udomowiony?, https://www.animal-expert.pl/artykul/kot-domowy-ale-czy-udomowiony, [dostęp: 19.04.2021].
Wpływ kota domowego na przyrodę, https://www.animal-expert.pl/artykul/
wplyw-kota-domowego-na-przyrode, [dostęp: 30.03.2021].
Zespół lęku separacyjnego. Cz. II. Postępowanie terapeutyczne, https://magwet.
pl/17969,zespol-leku-separacyjnego-cz-ii-postepowanie-terapeutyczne, [dostęp: 02.04.2021].

Changes in cats' behavior during the COVID-19
pandemic

Abstract: The purpose of this study was to determine how the current state of the pandemic affected the behavior of cats. This applies
in particular to the spread of remote work and the associated longer
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time of attendance of caregivers at their place of residence. The article was created on the basis of an online survey in which the owners
were asked to provide information on the behavior of their cats before and during the pandemic. The purpose of this survey was to verify
this information and to see if there was a cause and effect relationship:
a pandemic - a change in the behavior of the animal. Both positive and
negative behaviors were the subject of the research. In particular, it was
focused on assessing whether the caregiver's more frequent stay at the
place of residence resulted in positive changes in the behavior of his pet.
The study did not include a detailed analysis of the owners' behavior
and well-being during the pandemic.
Keywords: Cats, behavior, Covid-19 pandemic
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Tętniaki aorty
zagrożeniem dla ludzkościlokalizacja, diagnostyka, leczenie

Abstrakt: Tętniaki aorty to niezwykle niebezpieczne patologiczne
zmiany naczyń krwionośnych, które bagatelizowane mogą prowadzić
to przerwania ciągłości ściany tętnicy powodując bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. W tekście zostały omówione rodzaje tętniaków, ich diagnostyka oraz sposoby leczenia tętniaków zlokalizowanych
w głównym naczyniu krwionośnym ludzkiego organizmu.
Słowa kluczowe: tętniak aorty, AAA, tętniak zapalny, IVUS, EVAR

Wprowadzenie
Tętniaki aorty to patologiczne poszerzenie światła aorty na danym odcinku, który ma tendencje do progresji oraz pękania w skrajnych przypadkach.
Kryterium diagnostycznym dla zdiagnozowania obecności tętniaka aorty jest
poszerzenie o 50% światła aorty w stosunku do referencyjnych rozmiarów
(A. Mathur i in. 2016). Nieleczone tętniaki mogą prowadzić to katastrofalnych powikłań takich jak rozwarstwienie ściany aorty lub pęknięcie ściany tętniaka, dlatego tętniaki nazywane są cichymi zabójcami (Z. Faiza i in. 2019).
Jej rozwój wiąże się z toczącym patologicznym procesem zwyrodnieniowym
w obrębie ściany aorty charakteryzujący się naciekiem przez limfocyty oraz
165

R. BERNACKI, P. BERNACKI, M. WACŁAWSKA, A. JANIK, M. WACŁAWSKA I IN.

makrofagi powodując degradacje elastyny oraz kolagenu przy pomocy enzymów proteolitycznych (W. Zardzewiały i in. 2020). Powoduje to częste występowanie tętniaków aorty u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Ponad to występowanie tętniaków aorty ma ścisły związek z chorobami genetycznymi takimi jak zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Marfana, zespół Loeysa-Dietza (A. Mathur i in. 2016). Wczasach, kiedy nie znano antybiotykoterapii najczęstszą przyczyną powstawania tętniaków aorty była nieleczona kiła(Z.
Faiza i in. 2019).
Częstość występowania tętniaków aorty brzusznej wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch dekad (A. Mathur i in. 2016). W Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu tej choroby umiera około 13 tyś pacjentów.
Ponadto pod względem śmiertelności jest osiemnastą chorobą na świecie.
Częstość jej występowania wynosi 10 przypadków na 100 tyś pacjentów
(Z. Faiza i in. 2019). Spowodowane jest to częściowo starzeniem się społeczeństwa, wzrostem liczby palaczy, znacznej poprawie diagnostyki przesiewowej powodując zwiększoną ilość diagnozowanych przypadków oraz dostępnością urządzeń diagnostycznych stosowanych podczas badania pacjentów
(A. Mathur i in. 2016). Tętniaki najczęściej lokalizują się w aorcie brzusznej
z kilku powodów. Pierwszym powodem jest mniejsza grubość ściany aorty
w porównaniu do aorty piersiowej. Drugą przyczyną lokalizowania się w tym
miejscu tętniaków jest zmniejszona ilość elastyny zawartej w ścianie aorty
brzusznej w porównaniu do aorty piersiowej. Ostatnią różnicą w stosunku
do aorty piersiowej jest to, że aorta brzuszna w swoim końcowym odcinku
rozgałęzia się na tętnice biodrowe, co powoduje wzrost ciśnienia w miejscu
podziału oraz powstawania fali ciśnienia spowodowaną odbijaniem się krwi
w miejscu podziału aorty co sprzyja powstawaniu zarówno tętniaków oraz
miażdżycy (J. Golledge i in. 2011).
Predyspozycją do występowania tętniaków aorty jest podeszły wiek, płeć
męska, palenie tytoniu, dodatni wywiad rodzinny, występowanie w wywiadzie tętniaków o innym umiejscowieniu, choroba wieńcowa, miażdżyca, hipercholesterolemia i nadciśnienie. Wykazano również, że obecność rs7025486
w genie DAB21p na chromosomie 9p21 co wiąże się ze zwiększonym o 20%
ryzykiem rozwoju tętniaka aorty brzusznej (A. Mathur i in. 2016).
Istnieje wiele rodzajów tętniaków aorty pierwszym z nich jest tętniak aorty wstępującej będącej początkowym odcinkiem aorty. Tętniaki lokalizujące
się w tym miejscu możemy obserwować u osób starszych z miażdżycą oraz
u osób młodszych chorujących na zespół Marfana, zespół Loeysa-Dietza
lub wśród osób z wadą rozwojową zastawki aortalnej. Ryzyko pęknięcia i
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rozwarstwienia tętniaka aorty wstępującej rośnie, gdy średnica naczynia przekracza 55mm. Operacyjne leczenie niesie za sobą mniejsze ryzyko powikłań
niż śmiertelność z powodu pęknięcia tętnika lokalizującego się w tym miejscu.
W przypadku osób chorych na zespół Marfana lub dwupłatkowość zastawki aortalnej leczenie należy ustalać indywidualnie (Daniel Lavall i in. 2012).
Łuk aorty jest kolejnym odcinkiem aorty, gdzie mogą lokalizować się tętniaki.
Występują one bardzo rzadko i pozostają klinicznie ciche. Najczęściej można
je obserwować w połączeniu z tętniakami aorty wstępującej lub zstępującej.
Podobnie jak w przypadku tętniaka aorty wstępującej przyczyną występowania
tętniaków łuku aorty jest miażdżyca oraz wyżej wymieniane zespoły oraz dodatkowo zespół Turnera, rodzinny zespół TAA (thoracic aortic aneurysms) oraz
choroba Behceta. Dodatkowo osoby podnoszące ciężary oraz zażywające kokainę mają zwiększone ryzyko rozwoju tej choroby (S. Sethi i in. 2020). Szczególnie narażonymi pacjentami są osoby posiadające bydlęcy łuk aorty charakteryzujący się wspólnym odejściem tętnicy ramienno-głowowej oraz lewej tętnicy
szyjnej wspólnej (G. Clerci i in. 2017). Proces wzrostu tętniaków łuku aorty
jest bardzo powolny. Średni roczny przyrost tętniaków wacha się w granicy
0.07-0,2 cm/rok. Ryzyko pęknięcia tętniaka rośnie w miarę powiększania się
go (S. Sethi i in. 2020). Odnotowano, że mężczyźni chorują dwa do czterech
razy częściej niż kobiety. Osoby u których obserwowano ten rodzaj tętniaka
znajdowała się w szóstej lub siódmej dekadzie życia. Choroba ta głównie przebiega bezobjawowo, lecz obserwuje się pacjentów zgłaszających ból zlokalizowany w klatce piersiowej. Jeżeli ból promieniuje do pleców może to świadczyć
o rozwarstwieniu ściany aorty (Z. Faiza i in. 2019).
Tętniak aorty brzusznej (AAA) można podzielić na tętniaki woreczkowe lub wrzecionowe. Ponad 90% wszystkich tętniaków aorty brzusznej
to tętniaki woreczkowe. Ryzyko rozwoju choroby wzrasta po 60 roku życia,
a szczególnie narażeni są biali mężczyźni. W populacji azjatyckiej, afroamerykańskiej oraz latynoskiej tętniaki występują bardzo rzadko. Najczęstsza
lokalizacja tętniaków aorty brzusznej to część aorty znajdująca się poniżej
odejścia tętnic nerkowych. Większość tętniaków aorty brzusznej diagnozowana jest przypadkowo podczas badania w kierunku innej nieznanej patologii.
W badaniu palpacyjnym brzucha ujawnia się jako niebolesny, pulsujący guz
w obrębie jamy brzusznej. Ponadto ucisk sąsiadujących struktur może wywoływać u pacjenta objawy żołądkowo-jelitowe oraz objawy pochodzące ze
strony nerek. Pęknięcie aorty brzusznej jest bezpośrednim zagrożeniem życia
pacjenta. Przerwanie ciągłości ściany naczynia charakteryzuje się rozlanym bólem brzucha, wzdęciem, wymiotami oraz wpadnięciem pacjenta we wstrząs.
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Większość pacjentów umiera przed dotarciem do szpitala. Tętniakowi aorty
brzusznej najczęściej towarzyszy tętniak tętnicy biodrowej. U niektórych pacjentów może się rozwinąć zapalny tętniak aorty brzusznej charakteryzujący
się intensywnym stanem zapalnym oraz zrostami w sąsiadujących strukturach
(PM Shaw i in. 2021). W przypadku tętniaka rozwijającego się na podłożu
miażdżycy leczenie należy rozpocząć, gdy rozmiar tętniaka osiągnie rozmiar
od 50 do 55mm oraz w przypadku gdy szybkość powiększania się tętniaka
przekracza 5mm w ciągu 6 miesięcy lub w przypadku, gdy tętniak daje alarmujące objawy.
Tętniaki zapalne aorty brzusznej stanowią od 5 do 10% wszystkich tętniaków lokalizujących się w obrębie jamy brzusznej. Około 80% pacjentów
zgłasza ból w okolicy pleców, ból brzucha oraz ból umiejscowiony w boku
poniżej łuków żebrowych. Natomiast znaczną utratę masy oraz anoreksję odnotowano u 40% wszystkich pacjentów zgłaszających się do szpitala. Rozwija
się on najczęściej w części podnerkowej aorty brzusznej i dotyczy on głównie
młodszych osób. Ponad to na rozwój zapalnego tętniaka aorty wpływ mają
infekcje wirusem opryszczki oraz cytomegalowirusem. Wykazano również
związek z chlamydią, która zasiedla patologicznie zmienioną aortę (T. Tang
i in. 2005). W badaniu morfologicznym obserwuje się podwyższony wskaźnik sedymentacji erytrocytów oraz podwyższony poziom markerów zapalnych
w surowicy. Badanie obrazowe przy pomocy tomografu komputerowego ujawnia pogrubienie ściany, poszerzenie przydanki oraz sztywnym przyleganiem
sąsiadujących struktur do ściany tętniaka. Płeć męska oraz palenie tytoniu
predysponują do rozwoju tętniaka o podłożu miażdżycowym natomiast
jeszcze silniej wpływają na rozwój tętniaka zapalnego. Toczące się zapalenie
w aorcie zazwyczaj jest ograniczone i nie obejmuje innych tętnic. Leczenie
pacjenta polega na rzuceniu palenia tytoniu, jeżeli dana osoba jest uzależniona,
a następnie stosuje się leczenie kortykosteroidami lub prowadzi się terapię immunosupresyjną. Operację chirurgiczną rozważa się w przypadkach, gdy tętniak osiągnie swoją wielkość przekraczającą 55mm (D. Hellmann i in. 2007).
Diagnostyka
Tętniaki aorty mogą być diagnozowane przy pomocy takich metod
obrazowania jak USG, TK lub MRI. Szybką, względnie tanią, nieinwazyjną i względnie dokładną techniką obrazowania tętniaków jest USG. Fala
dźwiękowe są emitowane przez głowice przykładanej do powierzchni skóry
pacjenta. Następnie uzyskiwany jest obraz dzięki odbijaniu się fali dźwiękowej
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od narządów wewnętrznych i powracającej do głowicy. Kontrast ultradźwięków jest ściśle powiązany z prędkością fali dźwiękowej oraz tłumieniem jej poprzez napotykające ją struktury co wpływa na generowanie obrazu na ekranie
monitora ultrasonografu podczas wykonywanego badania. Ultrasonografia jest
standardową metodą badania obrazowego służącą do badania przesiewowego
oraz monitorowania pacjentów. Może także służyć jako dodatkowe badanie
przyłóżkowe wykonywane w przypadku zaostrzenia objawów. Ponad to jest
alternatywą dla TK oraz MRI, gdzie wykorzystywane są kontrasty mogące
nieodwracalnie uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie nerek jest ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS). Ta alternatywna metoda zapewnia 360
stopniowy obraz w czasie rzeczywistym naczynia, do którego została wprowadzona. IVUS umożliwia wykonanie bardzo precyzyjnych pomiarów naczynia, jego średnicy oraz powierzchni patologicznie powiększonego odcinka
aorty. Dodatkowo ten wysoce skalibrowany cewnik, który wprowadzany jest
do naczynia umożliwia pomiar odległości między anatomicznymi punktami
orientacyjnymi naczynia takimi jak zwężenia, dylatacje oraz odgałęzienia aorty. W cewnikach IVUS wykorzystywane są dwa rodzaje głowic: mechaniczne
oraz cyfrowe, które służą do obrazowania naczynia. Mechaniczna głowica ma
bardzo dużą prędkość obrotową końcówki cewnika. W przypadku zastosowania cyfrowej głowicy składającej się z wielu elementów bez funkcji obrotowej końcówki głowicy. Przewagą mechanicznych głowic nad cyfrowymi jest
to, że mechaniczne głowice mają bardzo wysoką częstotliwość (45MHz) co
przekłada się na bardzo wysoką rozdzielczość obrazu. Natomiast minusem
mechanicznej głowicy jest to, że ma ona ograniczoną penetracje naczynia
w porównaniu do cyfrowej głowicy. Dokładne zmierzenie wymiarów aorty
ma kluczowe znaczenie w doborze stent-graftu dlatego tak ważne jest bardzo
dokładne zmierzenie wymiarów szyjki tętniaka oraz szerokości prawidłowo
zbudowanej aorty. Ta metoda obrazowania aorty jest wykorzystywana głownie podczas operacji metodą EVAR (Endovascular Aortic Aneurysm Repar)
(Ł. Dzieciuchowicz i in 2020). Kolejnym innowacyjnym wariantem badania ultrasonograficznego jest CEUS. Ultrasonografia z kontrastem (CEUS)
jest niezwykle przydatna w diagnozowaniu przecieków okołoprotezowych ze
względu na bardzo dużą czułość przy powolnym przepływie, bardzo dobrą rozdzielczość co daje możliwość obserwowania mikroprzecieków w obrębie worka
tętniaka po wykonaniu operacji metodą EVAR. Jest ona szczególnie przydatna
u pacjentów, którzy nie mogą być poddani badaniu obrazowemu przy pomocy
tomografii komputerowej z kontrastem ze względu na obecność przewlekłej
niewydolności nerek (R. Vasileios i in. 2018).
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Tomografia komputerowa (TK) jest to metoda obrazowania wykorzystująca wykonywanie serii zdjęć rentgenowskich w celu utworzenia obrazu
trójwymiarowego obiektu. Jest to preferowana metod obserwacji rozwoju tętniaków aorty ze względu na szybkość wykonywanego badania, możliwości
wielokrotnego odtwarzania oraz wysokiej rozdzielczości powstałego obrazu
(H.H.Y Yang i in. 2010). TK jest złotym standardem obrazowania tętniaków
ze względu na wysoką jakość diagnostyczną oraz możliwość bardzo dokładnego zaplanowania przebiegu operacji, określenia wielkości aorty i zajęcia tętnic
trzewnych, uwidocznienia skrzeplin w obrębie worka tętniaka i określenia czy
tętniak zajął aortę nadnerkową. Jedynym minusem tej metody obrazowania
jest narażenie pacjenta na dużą dawkę promieniowania podczas wykonywanego badania (K. Yogesh i in. 2017).
Rezonans magnetyczny (MRI) jest mało inwazyjną metodą obrazowania tętniaków i w połączeniu z angiografią może dostarczyć personelowi terapeutycznemu kluczowych szczegółów na temat tętniaka aorty. Ta metoda
obrazowania ma 100% czułość wykrywania tętniaków oraz bardzo dokładnie
precyzuje proksymalny oraz dystalny odcinek tętniaka, liczbę oraz miejsce odgałęzienia tętnic nerkowych od aorty oraz jest w stanie zobrazować obecność
zapalenia ścian aorty. Wadą tej metody obrazowej jest wysoki koszt wykonania badania, możliwość wystąpienia klaustrofobii u pacjentów oraz niedogodności podczas wykonywanego badania ze względu na konieczność unikania
poruszania się w celu osiągnięcia wysokiej jakości obrazu (A.R. Sparks i in.
2002).
Leczenie operacyjne
Pacjentowi zgłaszającemu się na SOR z podejrzeniem tętniaka powinno
założyć się dwa cewniki o dużej średnicy, ciągle monitorować hemodynamicznie oraz wykonywać testy laboratoryjne w celu określenia stężenia hemoglobiny, czynności nerek oraz aktualnego stanu krzepnięcia. Ponad to pacjentowi
powinno się zrobić badania na oznaczenie grupy krwi w razie konieczności
przeprowadzenia transfuzji krwi oraz świeżo mrożonego osocza oraz płytek
krwi. Równocześnie powinno się wykonać konsultacje z chirurgiem naczyniowym, jeżeli podejrzewany jest u pacjenta tętniak (D. Jeanmonod i in. 2020).
Złotym standardem w leczeniu jest otwarta chirurgiczna operacja z dostępem przezbrzusznym lub zaotrzewnowym. Jeżeli istnieją przeciwskazania
do prowadzenia otwartej operacji, szczególnie osoby w podeszłym wieku
z ciężkimi wadami serca to zaleca się przeprowadzenie operacji z dostępu
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wewnątrznaczyniowego z tętnicy udowej(PM Shaw i in. 2021). W przypadku otwartej metody operacyjnej konieczne jest znieczulenie ogólne. Chirurg
wykonuje duże nacięcie chirurgiczne w linii pośrodkowej od wyrostka mieczykowatego mostka do kości łonowej lub można także wykonać nacięcie podżebrowe poniżej klatki piersiowej w celu uwidocznienia aorty. Następnie zaciska
aortę powyżej oraz poniżej tętniaka (najczęściej proksymalnie nieco poniżej
odejścia tętnic nerkowych i dystalnie na tętnicy biodrowej wspólnej). Kolejną wykonywaną czynnością jest otwarcie uszkodzonej aorty w celu usunięcia
skrzepliny i uszkodzony fragment aorty brzusznej zastępuje się syntetycznym
stent-graftem wykonanym z politereftalanu etylenu lub politetrafluoroetylenu
(P.A. Gordon i in. 2014) (D.M Avishay 2021). Ta metoda operacyjna niesie
za sobą także powikłania w postaci niewydolności płuc wymagającej mechanicznej wentylacji zwłaszcza jeżeli pacjent zmaga się z obturacyjną chorobą
płuc, niewydolnością oraz niedokrwieniem nerek, niedokrwieniem rdzenia
przedłużonego, udarem, zatorowością w narządach oraz kończynach dolnych.
Inną metodą mniej inwazyjną leczenia tętniaków jest laparoskopowa operacja aorty EVAR wykonywanej poprzez dostępz tętnicy udowej (P.A. Gordon
i in. 2014). Przy pomocy cewników naczyniowych wprowadza się do światła
naczynia stent-graft składający się z metalowego szkieletu wykonanego najczęściej ze stali nierdzewnej lub nitinolu powleczonego sztucznym tworzywem
wykonanym z poliestru lub politetrafluoroetylenu. Zabieg ten wykonuje się
pod kontrolą fluoroskopii. Wprowadzony do naczynia stenograf przytwierdza się tak aby końce znajdowały się poniżej oraz powyżej tętniaka co zapobiega jego pęknięciu. Istnieją obecnie różne formy stentgraftu uwzględniające
zmienności anatomiczne pacjentów, co umożliwia idealne dopasowanie go do
światła aorty posiadającej różne swoje odgałęzienia na swojej drodze przebiegu
w jamie brzusznej. Metoda operacyjna EVAR mimo swoich zalet obejmujących skrócenie przebywania pacjenta w znieczuleniu ogólnym, eliminację bólu
i urazów związanych z dużymi operacjami jamy brzusznej, skrócenie czasu pobytu w szpitalu i na oddziale intensywnej terapii (OIOM) oraz zmniejszenie
utraty krwi. Mimo wyżej wymienionych zalet EVAR posiada znacznie więcej
powikłań w stosunku do otwartej metody operacyjnej. Wśród nich można
wymienić zaburzenie czynności nerek, przeciek okołoprotezowy związany
z przeszczepem, zamknięcie światła przeszczepu, embolizacja naczynia. Pogorszenie czynności nerek należy do częstych powikłań pooperacyjnych,
które obserwuje się u pacjentów operowanych metodą EVAR. Jednak zwykle po pewnym czasie czynność nerek powraca do poziomu z przed operacji.
Trwałe uszkodzenie czynności nerek występuje jedynie u pacjentów, których
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w wyniku celowego lub niezamierzonego zasłonięcia światła tętnicy nerkowej
wszczepianym stentgraftem. Trwałe uszkodzenie funkcji nerek może także
wynikać z jodowych środków kontrastowych lub zatorów cholesterolowych.
Zamknięcie światła stentgraftu oraz embolizacja może być spowodowana
z powodu pogorszonego przepływu krwi przez światło przeszczepu
spowodowane podwinięciem się proksymalnej części w świetle naczynia
(A. Engl i in. 2013).
Leczenie farmakologiczne
Wykazano związek pomiędzy C. pneumoniae, a tworzeniem się tętniaków aorty brzusznej, dlatego leczenie antychlamydiowe jest domniemanym
sposobem walki z rozwojem tętniaków aorty. W przeprowadzonym badaniu
podawano 300 mg roksytromycyny dziennie przez 4 tygodnie odnotowując zmniejszenie ekspansji tętniaka aorty w porównaniu do półtorarocznej
obserwacji leczenia placebo. Ponad toz przeprowadzonej obserwacji leczenia
wyżej wymienionym makrolidem odnotowano 36% spadek wzrostu tętniaka oraz spadek ryzyka wykonania operacji leczonego tętniaka. Jednak mimo
powodzenia w leczeniu tętniaków roksytromycyną nie można powiedzieć, że
makrolidy to metoda pozbawiona wad, ponieważ wykazano znikomy wpływ
azytromycyny na ograniczenie rozrostu tętniaków.
Statyny stosowane do leczenia zapaleń ścian naczyń krwionośnych, mimo
że nie mają bezpośredniego wpływu na ograniczenie ekspansji tętniaków aorty
to zaleca się ich stosowanie. Badania wykazały, że prowadzenie leczenia statynami w okresie okołooperacyjnym i pooperacyjnym w dłuższej perspektywie
czasu zwiększają przeżywalność pacjentów. Zarówno w przypadku operacji
metodą otwartą jak i wewnątrznaczyniową techniką naprawy tętniaków uzyskuje się zredukowaną ilość występujących powikłań pooperacyjnych.
Wykazano także skuteczność stosowania kortykosteroidów w leczeniu
tętniaków zapalnych aorty charakteryzujących się pogrubieniem ściany tętniaka oraz tworzącym się włóknikiem w toczącym się zapaleniu. Podawanie metyloprednizolonu w dawce 30mg/kg masy ciała łagodzi włóknienie
oraz stan zapalny zmniejszając przy tym poziom interleukiny 6 oraz białka
C-reaktywnego.
Prostaglandyna E2 (PGE2) bierze udział w procesach zapalnych przyczyniając się tym samym do rozwoju tętniaków. Receptory EP4 są pośrednikami działania PGE2 w organizmie człowieka, dlatego podawanie pacjentom
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antagonistów EP4 znacząco łagodzi rozwój tętniaków aorty (W. Yi-dong i in.
2018).
Podsumowanie
Bardzo ważną sprawą w kwestii leczenia tętniaków aorty jest prowadzenie badań przesiewowych pozwalających na wykrywanie niepokojących zmian
w obrębie aorty. Diagnozowanie na wczesnym etapie rozwoju patologicznych
ma na celu uniknięcia katastrofalnych konsekwencji nieleczenia tętniaków
mogących prowadzić do pęknięcia tętniaków będących bezpośrednim zagrożeniem życia pacjentów. Częste monitorowanie zmian może prowadzić do uniknięcia konieczności przeprowadzenia operacji. Zmiana stylu życia pacjentów
również może wpłynąć na kondycję zdrowotną diagnozowanych pacjentów.
Dlatego tak ważną kwestią jest prowadzenie zdrowego trybu życia mogącego
przyczynić się do znacznej redukcji ryzyka rozwoju tętniaka.
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Aortic aneurysms as a threat to humanity location, diagnosis, treatment

Abstract: Aorta aneurysm are extremely dangerous pathological variations of a blood vessels, the neglect of this changes could lead to
disruption of the artery wall causing a direct danger to patient’s life.
The text discusses about the types of aorta aneurysms, their diagnosis
and methods of treating located in the main blood vessel of the human
body.
Key words: aortic aneurysm, AAA, inflammatory aneurysm, IVUS,
EVAR.
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Wpływ ultra przetworzonej
żywności (UPF) na kondycję
zdrowotną ludzkości

Abstrakt: Celem pracy było przedstawienie powiązań pomiędzy nadmiernym spożyciem żywności ultra przetworzone a zwiększonym ryzykiem występowania chorób przewlekłych takich jak: choroby układu
krążenia (CVD), rak piersi, prostaty, jelita grubego, cukrzyca typu 2
(T2D) jak i hiperlipidemia oraz depresja. Omówione zostały również
powiązania, które spowodowały dominacje żywności wysoko przetworzonej w diecie ludzi.
Słowa kluczowe: żywność ultra przetworzona, otyłość, zespół metaboliczny, T2D, CVD

Wprowadzenie
Ludzkość zaczęła przetwarzać żywność, odkąd używa ognia i podstawowych przypraw jak sól, aby przygotowane pożywienie mogło pozostać dłużej
zdatne do spożycia czy też po prostu miało lepszy smak. Rozwój metod konserwowania takich jak wędzenie, fermentacja pozwoliła na magazynowanie
żywności co umożliwiło ewolucje, adaptację i wzrost liczby ludności i osiadłych populacji. Jednak naturalny zakres i cel przetwarzania żywności został
zrewolucjonizowany jako nieodłączna część procesu uprzemysłowienia i rozwoju świata. Od wieku XIX mechanizacja umożliwiła coraz bardziej skuteczną,
wydajniejszą, masową produkcję i dystrybucję oraz sprzedaż podstawowych
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produktów spożywczych takich jak: chleb, ciast, sosów, napoi, produktów
mięsnych czy też wszelakich przekąsek. Wraz ze wzrostem stopnia przetwarzania produktów towarzyszył temu zjawisku stały spadek niedoboru pożywienia
i niedoboru składników odżywczych, które były wówczas głównym skutkiem
problemów zdrowotnych na całym świecie, w tym również uprzemysłowionych krajów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosła ilość przetworzonych
przemysłowo produktów w światowych dostawach żywności. Szybki rozwój
w zakresie techniki umożliwił tworzenie szerokiej gamy produktów o cechach zachęcających do kupna wykonanych z tanich składników i dodatków.
W drugiej połowie wieku XX i na przełomie XXI wieku międzynarodową produkcję i dystrybucję żywności oraz pokrewnych branż zdominowały wielkie
korporacje, które wyparły małe firmy z rynków krajowych co spowodowało
globalizację trendów żywieniowych dzięki czemu produkty wysoko przetworzone stały się popularne na całym świecie i coraz bardziej dominują w globalnych systemach żywieniowych (C. A. Monteiro i in. 2013) .
Żywność wysoko przetworzoną definiujemy jako produkty spożywcze,
które zostały poddane procesom zmieniającym skład i właściwości produktów.
Procesy te mają na celu polepszenie właściwości produktu takich jak walory
smakowe, zdatność do spożycia czy kaloryczność. Żywność ultra przetworzona (UPF) charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną i wyższą zawartością wolnych cukrów, sodu oraz tłuszczów nienasyconych jak i nasyconych
w połączeniu z niższą zawartością białka i błonnika. Wysoko przetworzona
żywność składa się z półproduktów, rzadko zawierają w sobie proste składniki takie jak świeże warzywa czy owoce, które uprzednio nie zostały już
przetworzone. Produkty te są dla nas konsumentów bardziej atrakcyjne od
tradycyjnych posiłków, gdyż większość z nich jest gotowa do spożycia lub
do podgrzania. Ponadto posiadają więcej pożądanych cech takich jak lepszy
smak, wygląd osiągany poprzez dodawanie soli, cukrów, polepszaczy smaku
czy też emulgatorów, barwników i konserwantów. Prawdziwym zagrożeniem
dla nas są produkty które wydają się nam być zdrowymi na przykład batoniki
musli, niskotłuszczowe jogurty smakowe, niskoenergetyczne mrożonki, a nawet chleby kupowane w supermarketach które są wypiekane w tych sklepach
i mogłoby się wydawać, że są świeżymi i zdrowymi produktami (F. Juul i in.
2018).
Sprzedaży produktów ultra i wysoko przetworzonych towarzyszą kampanie reklamowe, które pomagają stawać się takim produktom modnymi, znanymi dla konsumentów, aby zachęcić do zakupu takich produktów. Istnieją
dowody na to, że wzrasta spożycie żywności ultra przetworzonej i zmniejszone
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spożycie nieprzetworzonej lub minimalnie przetworzonej żywności i towarzyszący mu wzrost wskaźników braku aktywności są czynnikami najsilniej
powiązanymi z otyłością i innymi niezakaźnymi chorobami przewlekłymi.
W krajach rozwiniętych konsumpcja żywności ultra przetworzonej jest od
dawna rozpowszechniona na szeroką skale krajową. W krajach rozwijających
się występuje szybko rosnąca tendencja do porzucania przygotowywania tradycyjnymi metodami kulinarnymi, domowej nisko przetworzonej żywności
na rzecz komercyjnych produktów gotowych do spożycia. Tendencja ta stała
się zauważalna od lat 80-tych wieku XX. Brazylia jest przykładem kraju rozwijającego się gdzie dieta brazylijskiej młodzieży opiera się na nadmiernym
spożyciu ultra przetworzonej żywności. Zmiany nawyków żywieniowych są
przypisywane cechom środowiska oraz trendom społecznym tego kraju, które
sprzyjają nadmiernemu spożyciu składników odżywczych. Głównym czynnikiem środowiskowym wpływającym na zmianę diety i zmniejszanie aktywności fizycznej u młodzieży brazylijskiej jest urbanizacja małych miast, rozwój
gospodarczy oraz industrializacja, które są obecne w nowoczesnych trendach
społecznych rozwijających się państw. Ponadto istnieje silna presja społeczna
wśród młodzieży, aby zmieniać swoje przyzwyczajenia żywieniowe (E.N Corrêa i in 2018).
Wzrost zakupów żywności ultra przetworzonej w gospodarstwach domowych, a co za tym idzie spożywanie tych produktów powoduje wzrost dziennej
ilości spożywanych kalorii pochodzących z ultra przetworzonej żywności co
wiąże się z wzrostem BMI i występowaniem nadwagi oraz otyłości. W dwóch
badaniach przekrojowych z wykorzystaniem ogólnokrajowych danych z Brazylii w latach 2008–2009 potwierdzono współzależności pomiędzy wzrostem
spożycia produktów ultra przetworzonych z występowaniem otyłości wśród
badanej ludności. Podobnie, wiązało się z wyższym spożyciem ultra przetworzonej żywności z wyższą częstością występowania nadwagi i otyłości u badanych przekrojowo ponad 74 000 dorosłych Francuzów (F. Juul i in. 2018).
Niezależnie od kryteriów klasyfikacji, badania potwierdzają zwiększoną
częstotliwość występowania zespołu metabolicznego (Mets) wśród nastolatków
z nadwagą i otyłością. Zespół metaboliczny definiuje się jako skojarzenie otyłości, nadciśnienia tętniczego oraz zmian metabolicznego stężenia glukozy i niski
poziom cholesterolu HDL czy też wysoki poziom trójglicerydów (L.F Tavares
i in. 2018). Ponadto dwa duże europejskie badania kohortowe pozytywnie
potwierdzają powiązania pomiędzy konsumpcją ultra przetworzonej żywności,
a chorobami krążenia, które wszystkie przyczyniają się do zwiększenia ryzyka śmierci oraz częstsze występowanie chorób nowotworowych. Autorzy tych
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badań projektując swoje badania wykonali różne analizy wtórne wykluczające
pomyłki i błędy statystyczne, dostosowując je do dobrze znanych socjo-demograficznych i antropometrycznych czynników ryzyka oraz ustalonych markerów jakości diety badanych ( M. A. Lawrence i in 2019). Również badania
przeprowadzone przez Srour i ich współpracowników podają związek między
bezwzględnym 10% wzrostem wartości dietetycznej żywności ultra przetworzonej i znacznie wyższe wskaźniki zachorowani na ogólną chorobę sercowo-naczyniową, chorobę wieńcową serca czy też naczyń mózgowych . Dalsze
analizy tego stowarzyszenia ujawniają dokładniejsze dane dla określonych
grup żywności ultra przetworzonej szczególnie dla takich artykułów takich
jak: słodzone napoje, sosy, produkty mięsne, słodycze oraz słone przekąski.
Analiza wtórna pokazuje statystyczny związek między dominacją produktów
minimalnie przewożonych czy też nieprzetworzonych w diecie badanych
a spadkiem ryzyka występowaniem chorób związanych z nadmiernym spożyciem pożywienia wysoko przetworzonego (B. Srour i in. 2019).
Zespół metaboliczny (MetS)
Jedną z chorób spowodowaną nadmiernym spożywaniem żywności
wysoko przetworzonej jest zespół metaboliczny (MetS). Zespół ten objawia
się otyłością centralną cechującą się podwyższonym obwodem talii powyżej
102cm u mężczyzn lub u kobiet powyżej 88cm, podwyższony poziom glukozy
w osoczu na czczo: poziom glukozy przekraczający 100 mg / dl, 5,6 mmol / l,
który spowodowany jest upośledzoną tolerancja tego związku, podwyższony
poziom ciśnienia krwi jak (skurczowe ciśnienie powyżej 130 mmHg lub rozkurczowe ciśnienie powyżej 85 mmHg czyli osoby leczące się na nadciśnienie)
i wysoki poziom trójglicerydów (TG): 150 mg / dl (1,7 mmol / l) oraz niski
poziom cholesterolu (HDL): HDL, < 40 mg / dl (1,03 mmol / l) u mężczyzn
lub < 50 mg /dl (1,29 mmol / l) u kobiet. Przedstawione objawy MetS zwiększają ryzyko zachorowania na choroby niedokrwienne serca jak również na
cukrzyce typu 2 (Y. Pan 2009). Wśród głównych czynników zachorowań
na MetS jest siedzący tryb życia i towarzyszący mu nadmierne objadanie się
przez badanych. Jednak dotychczasowo odkryta wiedza na temat mechanizmów patogenezy nie jest ostatecznie poznana przez co wszelkie informacje
o powstawaniu zespołu niosą kontrowersje. Ustalenia z obecnych dowodów
pokrywają się w założeniach, że wzajemna zależność między adipokinami
i adipocytokinami charakteryzuje się występującymi podczas stanu otyłości
w MetS przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu złośliwości trwałego
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stresu oksydacyjnego w komórkach. Ekspresja stresu oksydacyjnego uszkadza
struktury komórkowe, co powoduje nieprawidłowości w mechanizmach antyoksydacyjnych, które miały by być kluczowe dla rozwoju powikłań związanych
z otyłością. To może tłumaczyć, dlaczego wykazano, że wzorce żywieniowe
oparte na roślinach chronią przed MetSem i jego poszczególnymi składnikami
powodujące razem choroby naczyniowe oraz przypuszcza się, że przeciwutleniacze odgrywają ważną funkcje zapobiegającą temu stanowi patologicznemu (G. Grosso i in. 2016). Występuje wiele klasyfikacji dla diagnozy MetS,
co można wyjaśnić poprzez braki wiedzy w obrębie niektórych mechanizmów
leżących u podstawy rozwoju zespołu. Najczęściej stosowanym kryterium
diagnostycznym w praktyce klinicznej jest to które zostało opracowane przez
Stany Zjednoczone, Państwowy Panel Leczenia Dorosłych III Narodowego
Programu Edukacji Cholesterolowej (NCEP-ATP III) oraz Międzynarodową Federacje Diabetyczną (IDF). W ostatnich dziesięcioleciach występuje
tendencja wzrostowa dotycząca zachorowań na MetS na całym świecie równolegle z wzrostem innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
W rzeczywistości występowanie poszczególnych składników zespołu różni się
w zależności od populacji, a co za tym idzie przewaga częstości występowania
samego MetS nad innymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Te różnice przypisywano wpływom stylu życia, czynnikom otoczenia takich
jak ukształtowanie terenu na jakim badani mieszkają oraz czynnikom genetycznym przekazywanych z pokolenia na pokolenie, strukturom wieku i płci
badanych populacji danych kontynentów. Częstość występowania może się
różnić pomiędzy państwami w zależności od rozwinięcia gospodarczego danego kraju, ale również od zastosowanej definicji diagnozy. Główny nacisk
w leczeniu i zapobieganiu MetS kładzie się na zmniejszanie czynników ryzyka
takich jak otyłość, brak aktywności fizycznej oraz dieta miażdzycogenna składająca się w nadmiernym stopniu z żywności wysoko przetworzonej poprzez
zmiany w odżywianiu i stylu życia. Podstawowym leczeniem zespołu metabolicznego i chorób współistniejących jest ograniczenie dziennego spożycia
kalorii. Badania dowiodły, że dieta stosowana w leczeniu powinna składać się
z niskiego nasycenia w tłuszcze, cholesterol, sód oraz cukry proste (R. Monforte i in. 2016).
Jedną z najczęściej rozpoznawaną składową MetS jest insulinooporność
która jest główną przyczyną cukrzycy typu 2. Insulinooporność jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie obejmująca 425 milionów
ludzi na całym świecie w 2017r. Prognozy mówią, że do 2045r liczba zdiagnozowanych przypadków wzrośnie do 629 milionów przypadków. Dlatego
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istotne jest modyfikowanie czynników ryzyka w oparciu o codzienną dietę,
aktywność fizyczną oraz wagę pacjentów. Według Global Burden of Disease
z 2018r choroba ta istotnie powiązana jest z wysokim spożyciem cukrów, mięsa
w połączeniu z ubogim zróżnicowaniem owoców, warzyw, roślin strączkowych, orzechów, jogurtów oraz produktów pełnoziarnistych. Żywność wysoce przetworzona w ostatnich latach została szeroko rozpowszechniona na
całym świecie a szczególnie w krajach zachodnich stanowiąc od 25 do 60%
dziennego zapotrzebowania energetycznego. Stosowanie konserwantów przedłużających termin możliwego spożycia istotnie wpływa na przedostawanie
się niepożądanych substancji z opakowań takich jak np. bisfenol A, który ma
bezpośredni wpływ na wzrost ryzyka rozwoju T2D. Ponad to UPF poddane
procesowi obróbki termicznej oraz wtłaczania produktów w wysokiej temperaturze do opakowań może powodować zanieczyszczenie owych produktów akrylamidem oraz akroleiną, których działanie w organizmie człowieka
przyczynia się do rozwoju insulinooporności. Ponad to obecność akrylamidu
stwierdzono w takich produktach jak smażone ziemniaki, herbatniki, ciasta,
chleb oraz w kawie (B. Srour i in. 2020).
Choroby układu krążenia (CVD)
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na całym świecie i stanowią jedną trzecią wszystkich odnotowywanych zgonów na świecie.
Spośród modyfikowanych czynników ryzyka rozwoju tej choroby jest dieta.
Ma ona tak istotne znaczenie, że w całej Europie śmiertelność wśród mężczyzn
z powodu CVD wynosi 56% a u kobiet 48% w 2015 r (B. Srour i in. 2019).
CVD są wiodącą przyczyną śmierci we wszystkich regionach Ziemi oprócz
Afryki w rejonie Sahelu. Natomiast biorąc pod uwagę tylko osoby powyżej 30
roku życia, CVD stanowi główną przyczyną śmierci we wszystkich rejonach
świata (W. Zardzewiały i in. 2020). Aby zminimalizować ryzyko rozwoju tej
choroby należy unikać palenia tytoniu oraz utrzymywać zbilansowaną dietę opiewającą w regularne spożywanie owoców, warzyw, ryb oraz produktów pełnoziarnistych z ograniczoną ilością sodu, tłuszczów nasyconych oraz
rafinowanych węglowodanów. Dodatkowo należy ograniczać spożywanie
alkoholu oraz dbać o częstą aktywność fizyczną. Zwiększenie konsumpcji
w ostatnich dziesięcioleci żywności ultra przetworzonej zawierającej wyższą
ilość tłuszczów nasyconych, cukrów, soli oraz związków neoformowanych
podczas procesu przetwarzania, a mniejszą ilość błonnika i witamin może
znacząco wpływać na kondycję sercowo-naczyniową ludzkiego organizmu.
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Według przeprowadzonych badań akrylamid obecny w przetworzonych produktach spożywczych poddanych obróbce cieplnej w wyniku reakcji Maillarda
może powodować zwiększone ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Ponad to akroleina powstająca podczas podgrzewania tłuszczów, którą można
również znaleźć w karmelowych słodyczach również może zwiększać ryzyko
rozwoju chorób CVD. Również opakowania, w które pakowana jest żywność
mogą zawierać bisfenol A. Produkty po kontakcie z opakowaniem zawierające
ten związek mogą dostawać się do organizmu człowieka powodując zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń kardiometabolicznych (B. Srour i in. 2019).
Nadciśnienie tętnicze
Choroba ta dotyka około 22% osób na świecie oraz około 25% populacji Europy według danych z 2014r. Modyfikowane czynniki ryzyka rozwoju
nadciśnienia obejmują niezdrową dietę, a szczególnie spożywanie nadmiernej
ilości UPF zawierającej wysokie ilości soli, tłuszczów nasyconych, cukrów
oraz zbyt mała ilość spożywanych owoców i warzyw. Ponad to spożywanie
dużej ilości UPF wiąże się z wyższym ryzykiem nadwagi oraz podwyższonego
poziomu cholesterolu całkowitego co dodatkowo przyczynia się do rozwoju
nadciśnienia tętniczego. Spożywanie dużej ilości napojów słodzonych również
przyczynia się do rozwoju opisywanej choroby.
Depresja
W badaniu kohortowym we Francji obserwowano 26 730 osób bez objawów depresji w początkowej fazie badania przez Center for Epidemiological
Studies Depression Scale (CES-D). Uczestnicy badania z najwyższego kwartylu spożywający ultra przetworzoną żywność mieli zwiększone o 31% ryzyko
zachorowania na depresję niż osoby z niższego kwartylu. Zwiększony o 10%
wzrost spożycia UPF powodował wzrost o 21% ryzyka zachorowania na depresję. Natomiast wśród uczestników badania z Hiszpanii adekwatnie osoby
wolne od depresji w początkowej fazie badania, a znajdujące się w najwyższym
kwartylu spożycia UPF mieli o 33% zwiększone ryzyko zachorowania na depresję niż osoby z niższych kwartyli (E. Leonie i in. 2020).
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Rak piersi, prostaty i jelita grubego
W latach 2008-2013 przeprowadzono badania w grupie osób w wieku od
20 do 85 lat z potwierdzonym badaniem histopatologicznym z rozpoznaniem
raka okrężnicy lub odbytnicy, raka piersi i prostaty. Wśród osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w badaniu zbierano wywiad uwzględniający ilość
spożywanych kalorii, składników odżywczych zawartych w pokarmie przez
nich spożywanych, oraz ilości spożywanych przez nich alkoholu oraz napojów.
W trakcie badania analizowano związek między spożywaniem ultra przetworzonej żywności i napojów, a ryzykiem rozwoju raka jelita grubego, piersi
i prostaty. W grupie kontrolnej znajdowały się osoby o niskim poziomie spożywania UPF oraz napojów wynoszącym 13% całkowitej żywności. W grupie
z średnim spożyciem UPF i napojów na poziomie 25% całkowitej żywności
znajdowały się głównie osoby młodsze z wyższym poziomem wykształcenie,
palące papierosy i nieaktywne fizycznie w porównaniu do grupy o niskim spożyciu żywności ultra przetworzonej. Wysokie spożywanie ultra przetworzonej żywności i napojów było związane z większą ilością spożywanych kalorii,
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz niższym spożyciem owoców oraz
warzyw. Grupami produktów wchodzących w skład UPC były napoje (ok.
35%), słodycze (ok. 19%), gotowe produkty do spożycia (ok. 16%) oraz produkty mięsne (ok. 13%). Wykazano istotną korelację wysokiego spożywania
żywności ultra przetworzonej żywności i napojów z wzrostem ryzyka rozwoju
raka jelita grubego wynoszącym 44% oraz wzrostu ryzyka rozwoju raka piersi
o 24% w porównaniu do grupy osób o niskim spożyciu UPF oraz napoi.
Co ciekawe spożywanie ultra przetworzonej żywności i napojów nie wiązało
się ze wzrostem ryzyka rozwoju raka prostaty (D. Romaguera i in. 2021).
Wnioski
Otyłość spowodowana nadmiernym spożywaniem wysoko przetworzonej żywności powoduje wzrost ryzyka zachorowań na wiele chorób przewlekłych takich jak T2D, CVD czy też depresji, które mocno obciążają organizmy
chorych oraz leczenie takich pacjentów często wymaga długiej hospitalizacji
która jest kosztowna. Zapobieganie tym chorobom jest dużo łatwiejsze niż
samo leczenie ponieważ, polega ono na ograniczeniu spożywania ultra przetworzonej żywności, a zastępując ją posiłkami przygotowywanymi własnoręcznie z podstawowych składników takich jak świeże owoce i warzywa czy
też nieprzetworzonego mięsa, jajek oraz nabiału. Jedynym minusem takich
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pokarmów jest dłuższy czas przygotowania w porównaniu UPF, ale żywność
domowa jest po pierwsze smaczniejsza oraz zdrowsza od gotowych produktów
cechujących się wysoką zawartością cukrów prostych, soli czy też polepszaczy
smaku, barwników. Znaczną poprawę naszej diety może również powodować
zakupywanie żywności od lokalnych rolników czy też sprzedawców własnych
produktów gdyż ich produkty mają mniejszą zawartość niechcianych przez
nas składników takich jak konserwanty czy też chemicznych dodatków, które
negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Ponad to nasza dieta powinna być zbilansowana w odpowiednią ilość witamin K i D jak i przeciwutleniaczy które
zmniejszają ryzyko występowania MetS i związanych z nim chorób współistniejących. Kolejnym ważnym czynnikiem jest aktywność fizyczna, która w dzisiejszych czasach jest ograniczona poprzez siedzący tryb życia. Zmiana trybu
życia na aktywny ułatwia spalanie nadmiaru spożywanych kalorii oraz wpływa
na polepszenie nastroju co również zapobiega występowania depresji. Podstawowym czynnikiem walki z nadmiernym spożywaniem UPF jest uczenie od
najmłodszych lat nowego pokolenia zasad zdrowego odżywiania i promowania
aktywności fizycznej, aby z roku na rok ubywało osób leczących się z powodu
zaniedbań żywieniowych.
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The effect of ultra processed foods (UPF)
on the health condition of mankind

Abstract: The aim of the research work was to introduce the relationship between excessive consumption of ultra-processed food with the
increased risk of the occurrence of chronic diseases, such as: cardiovascular diseases (CVD), breast cancer, prostate cancer and colorectal
cancer, type 2 diabetes (T2D) as well as hyperlipidemia and depression. The links that caused the dominance of highly processed foods
in the human diet were also discussed.
Key words: ultra-processed food, obesity, metabolic syndrome, T2D,
CVD
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Motywacje do organizowania
marszów równości
w Polsce w 2018 roku:
aktywiści i ich strategie oporu
wobec trzech lat rządów prawicy

Streszczenie: W Polsce w 2018 roku marsze równości odbyły się
w szesnastu miastach, spośród których aż w ośmiu po raz pierwszy.
Zaintrygowany dwukrotnym wzrostem liczby tego typu wydarzeń
w stosunku do roku poprzedniego, autor postanowił zastanowić się nad
motywacjami ich organizatorów, a także przeanalizować zmianę ważną dla środowiska i praw LGBTQIA+, która mogła zajść na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu. W tekście przywoływane są badania
obrazujące sytuację osób LGBTQIA+ w Polsce oraz historia polskich
marszów równości, co pozwala na zarysowanie szerszego kontekstu dla
wydarzeń prorównościowych odbywających się w 2018 roku. Autor
przedstawia także cele, hipotezy oraz metody przeprowadzonego przez
niego badania, w którym skupia się na trzech marszach równości zorganizowanych w trzech różnych miastach. To z kolei umożliwia mu
udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania. Przywołując wyniki, autor
stara się wyciągnąć kluczowe wnioski dotyczące marszów, ich organizatorów, struktur, które oni tworzą, poglądów, z którymi się identyfikują
i, wreszcie, motywacji, które im towarzyszą.
Słowa kluczowe: ruchy społeczne, prawa LGBTQIA+, marsze równości, motywacje, strategie oporu
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WSTĘP
Przedmiotem niniejszego rozdziału są marsze równości w Polsce
w 2018 roku oraz motywacje, poglądy i strategie oporu ich organizatorek czy
organizatorów.
We wskazanym roku marsze równości w Polsce odbyły się w prawie każdym mieście wojewódzkim, a nawet w niektórych miastach powiatowych, co,
w porównaniu do lat poprzednich, było znaczącą zmianą o przynajmniej ilościowym charakterze. Biorąc pod uwagę to, a także opisywaną w dalszej części
tekstu zmianę sytuacji osób LGBTQIA+ zachodzącą na przestrzeni ostatnich
lat, postanowiłem zbadać ówczesne motywacje do organizowania prorównościowych wydarzeń, a przy tym znaleźć odpowiedzi na pytania: 1) czy trzy lata
rządów skrajnej prawicy w Polsce rzeczywiście wywarły wpływ na przedstawicielki i przedstawicieli ruchów walczących o prawa mniejszości seksualnych
oraz 2) jak wyglądają w związku z tym ich strategie oporu. Miałem nadzieję
dowiedzieć się również, 3) czy podobne myśli na temat sytuacji osób LGBTQIA+ w Polsce mieli oni przed dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Uwzględniałem przy tym poglądy organizatorek i organizatorów, gdyż mogą
one wpływać na motywacje i podejmowane działania. W badaniach skupiłem
się przede wszystkim na marszach równości, ponieważ są one uznawane za
najważniejsze wydarzenia społeczności LGBTQIA+, a jednocześnie stanowią
formę manifestów skierowanych do władz i reszty społeczeństwa. Zanim jednak przejdę do właściwej części rozdziału, konieczne będzie zarysowanie szerszego kontekstu, czyli a) historii marszów równości, b) skutków wyborów parlamentarnych w 2015 roku oraz c) sytuacji osób LGBTQIA+ po 2015 roku.
HISTORIA MARSZÓW RÓWNOŚCI W POLSCE
Tradycja polskich marszów równości rozpoczęła się już w 2001 roku,
kiedy to na ulicach Warszawy odbył się przemarsz osób sprzeciwiających się
dyskryminacji mniejszości seksualnych. Wtedy i przez trzy kolejne lata za wydarzenie odpowiadali członkowie i członkinie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów I Lesbijek Na Rzecz Kultury w Polsce. W 2004 roku za sprawą
zakazu organizacji Parady Równości wydanego przez konserwatywnego Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość) wydarzenie zaczęło cieszyć się większą popularnością, a w ramach protestu przeciwko
nieuzasadnionej decyzji administracyjnej odbył się Wiec Wolności, będący
zgromadzeniem zorganizowanym przez 21 niezależnych podmiotów. W 2005
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roku natomiast, po ponownym zakazie wydanym przez Lecha Kaczyńskiego,
Parada przeszła ulicami Warszawy nielegalnie, co uczyniło ją największym nielegalnym i pokojowym zgromadzeniem w historii Polski po transformacji.
W tym samym roku powołano także Fundację Równości, która zajmowała się organizacją kolejnych marszów aż do 2010 roku, kiedy to wydarzenie
zostało połączone z paneuropejską paradą zwaną Europride1. Później,
ze względu na liczne skandale, nieporozumienia, a także niejawności finansowe, Paradę postanowiono tworzyć na nowych zasadach, zakładających większą
demokratyczność oraz inkluzywność.
Odbywa się ona do tej pory corocznie w czerwcu. Ma charakter otwarty,
a wśród organizatorów, organizatorek, uczestników i uczestniczek znajdują się
osoby LGBTQIA+, mniejszości etniczne, organizacje wyznaniowe, prozwierzęce, a także ruchy na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami czy
pracownic i pracowników seksualnych.
W innych miastach Polski marsze równości również mają swoją historię.
W Poznaniu pierwszy odbył się w 2004 roku, a jego uczestniczkom i uczestnikom udało się przejść ok. 200 metrów, kiedy to kontrdemonstranci zablokowali go, rzucając przy tym kamieniami i jajkami. W 2005 roku, podobnie jak
w Warszawie, nie uzyskano zgody na zgromadzenie, ale ono i tak się odbyło.
Marsz w Poznaniu ma miejsce do tej pory, a od 2018 roku uzyskuje patronat
Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
W Krakowie marsz (znany do 2010 roku jako Marsz Tolerancji, później
jako Marsz Równości) również pierwszy raz odbył się w 2004 roku, a wraz
z nim szereg innych wydarzeń prorównościowych – konferencja naukowa
zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego czy
złożenie kwiatów homoseksualnym ofiarom obozu Auschwitz-Birkenau. Rok
później organizatorzy zrezygnowali z marszu ze względu na śmierć Jana Pawła
II. Jednakże od 2006 roku marsz odbywa się w stolicy Małopolski corocznie.
Na Śląsku z kolei marsz pierwszy raz przeszedł ulicami Katowic w 2008
roku, a później, aż do 2018 roku, nie pojawił się tam ponownie. We Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku marsze równości odbywają się kolejno od 2009, 2011
i 2015 roku, a w Toruniu natomiast od 2017 roku. W 2018 roku do tej puli
dołączyły: Częstochowa, Konin, Gdynia, Opole, Rzeszów, Szczecin, Lublin
i Zielona Góra.

1
Zob. Historia Parady Równości, http://www.paradarownosci.eu/pl/historia-parady-rownosci/
[dostęp: 16 II 2021].
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Przez te lata postulaty organizatorek i organizatorów marszów zmieniały
się poprzez uzupełnienie ich o nowe oczekiwania względem władzy. Dodawano zwłaszcza żądania dotyczące innych mniejszości i ruchów, które zdecydowały się wspierać ideę równości. Aktualnie postulaty dotyczą m.in. małżeństw
i związków osób tej samej płci, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem
mniejszości, praw uchodźców i migrantów oraz praw zwierząt2.
WYBORY PARLAMENTARNE W 2015 ROKU
Istotnym punktem dla historii marszów równości, ich postulatów,
a także samej społeczności LGBTQIA+ były wybory parlamentarne
w 2015 roku. W ich wyniku Prawo i Sprawiedliwość pod przewodnictwem
Jarosława Kaczyńskiego zdobyło samodzielną większość parlamentarną. Partia
szybko przystąpiła do realizacji punktów swojego programu, który już w trakcie kampanii wzbudzał liczne kontrowersje. Ma to związek z przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość narracją dotyczącą III RP oraz wdrażanych w trakcie jej
trwania idei liberalnych. W programie ugrupowania transformacja ustrojowa
jest określana mianem procesu łączącego się z „ekspansją ideologii liberalnej,
która w praktyce przybierała formy czegoś w rodzaju darwinizmu społecznego
maskowanego hasłami wolności jednostki”3. W zakresie światopoglądowym
z kolei skupia się on na tradycji oraz jednolitym wyznaniowo społeczeństwie.
Ważna jest też oparta na heteronormatywnym wzorcu wielodzietna rodzina4.
Zwłaszcza to ostatnie jest istotne dla niniejszego rozdziału oraz motywacji
organizatorek i organizatorów marszów równości.
SYTUACJA OSÓB LGBTQIA+ PO 2015 ROKU
Zjawiska, które prawdopodobnie można rozpatrywać jako skutki zmiany władzy w Polsce, opisywane są w raporcie Trzy lata złej zmiany dla osób
LGBTI – podsumowanie rządów PiS przygotowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Lambdę Warszawa, czyli dwie organizacje zajmujące się
prawami osób nieheteroseksualnych. Autorki i autorzy raportu skupili się na
wymienieniu działań oraz zaniedbań rządu Prawa i Sprawiedliwości w ośmiu

Zob. Postulaty Parady Równości, http://www.paradarownosci.eu/pl/postulaty-parady-rownosci/ [dostęp: 17 II 2021].
3
Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, http://pis.org.pl/dokumenty [dostęp: 21 I 2021],
s. 15.
4
Tamże, s. 7-14.
2
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obszarach życia osób należących do społeczności LGBTI5. Przywołane zostaje
na przykład wydarzenie z 18 stycznia 2017 roku, kiedy to: „Zastępca Prokuratora Generalnego kieruje pismo do wszystkich Prokuratorów Regionalnych,
polecając im zebranie informacji nt. par osób tej samej płci, które zawarły
związek małżeński poza Polską”6, co można odbierać jako bezpośredni atak na
mniejszość wykonany w celu jej zastraszenia.
Jednocześnie wskazane zostaje, że władza wybrana w 2015 roku w dużej
mierze kontynuuje politykę poprzedników dotyczącą związków partnerskich:
„W obecnej kadencji Sejmu, przy jednoznacznie negatywnym stosunku partii
rządzącej, ustawa [o związkach partnerskich] nie ma szans na uchwalenie”7.
Dodatkowo ma miejsce weto Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy
dotyczącej uzgodnienia płci, kontynuowane jest także zaniedbywanie edukacji
seksualnej, a 2017 roku Ministra Edukacji „wydaje rozporządzenie, zgodnie
z którym likwiduje wprowadzony w 2015 roku wymóg prowadzenia przez
szkoły edukacji antydyskryminacyjnej”8. Warto przy tym podkreślić, że wiele
z powyższych zaniedbań było kultywowanych już podczas rządów centroprawicowej Platformy Obywatelskiej, która, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, nie dbała (według standardów określonych w cytowanej wyżej publikacji) o prawa mniejszości seksualnych w Polsce.
Interesujące wydają się także dane z innej publikacji Kampanii Przeciw
Homofobii, Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce: Raport za lata 20152016, w której zawarto badania przeprowadzone wśród osób nieheteronormatywnych celem ocenienia ich odczuwalnego stanu emocjonalnego, psychicznego, doświadczeń przemocy oraz zebrania danych na temat ich zaufania do
osób najbliższych czy instytucji państwowych. Wynika z nich na przykład, że
wśród osób LGBTA9 deklaratywna frekwencja w wyborach parlamentarnych
w 2015 roku była zdecydowanie większa niż frekwencja ogólna zanotowana
przez Państwową Komisję Wyborczą10. Jednocześnie jednak aż 57,5% badanych wyraziło nieufność wobec Policji. W tekście czytamy: „Osoby badane
wykazywały więc większą nieufność wobec Policji niż uczestnicy/czki badań,
w których próbę dobierano z ogólnej populacji Polaków (2012 – 46,30%,
Używam tutaj formy stosowanej w omawianym raporcie.
K. Gierdal, P. Godzisz, P. Knut, K. Więckiewicz, Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI – podsumowanie rządów PiS, https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/Raport_podsumowa
nie_rzadow_pis.pdf [dostęp: 17 II 2021], s. 7.
7
Tamże, s. 8.
8
Tamże, s. 13.
9
Używam tutaj formy stosowanej w omawianym raporcie.
10
M. Świder, M. Winiewski, Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce: Raport za lata 20152016, Warszawa 2017, s. 34.
5

6
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2016 – 29,35%)”11. Sprawia to wrażenie, że osoby badane oczekują pewnych
zmian, a nawet w nie wierzą (korzystają bowiem z czynnego prawa wyborczego), ale jednocześnie nie posiadają zaufania do instytucji państwowych mających dbać o ich bezpieczeństwo.
Interesująca jest także kwestia miejsca zamieszkania i migracji jako
zmiennych różnicujących wiele aspektów sytuacji społecznej mniejszości. Autorki i autorzy zwracają uwagę, że osoby LGBTA po ukończeniu 18 roku życia przeprowadzają się do większych miast częściej niż reszta społeczeństwa12.
Wziąłem to pod uwagę podczas planowania badania dotyczącego marszów
równości w różnej wielkości miastach.
W przytoczonej publikacji zawarto także informacje dotyczące doświadczeń przemocy, które występują wyraźnie częściej w przypadku osób LGBTA
niż ogółu populacji: „ponad dwie trzecie osób badanych doświadczyło w ciągu
ostatnich dwóch lat przynajmniej jednego zdarzenia o charakterze przemocowym motywowanego uprzedzeniami”13.
Wszystkie wymieniane wyżej działania i zaniedbania władzy szkodzące
osobom LGBTQIA+, a także wyniki badań pokazujące stan czy postawy osób
należących do tej społeczności są istotnym kontekstem organizacji marszów
równości po 2015 roku, w tym w 2018 roku, kiedy to ich liczba gwałtownie
wzrosła.
HIPOTEZY
Przed właściwym badaniem przewidywałem, że to deklaratywna (a nawet programowa!) wrogość Prawa i Sprawiedliwości wobec dążeń ruchów
walczących o prawa osób LGBTQIA+ stała się głównym motorem dla organizatorów oraz organizatorek marszów równości w 2018 roku. Podczas
rządów centroprawicowej Platformy Obywatelskiej w miastach powiatowych
i wielu miastach wojewódzkich marszów równości nikt nie planował, choć
ówczesny klimat polityczny był ku temu bardziej przyjazny – przynajmniej
deklaratywnie.
Postawiłem także hipotezę, że osoby badane wywiadem pogłębionym
będą wymieniać głównie nieprzychylne im działania partii obecnie rządzącej,
a nie jej poprzedników, co również związane jest z bardziej otwartą wrogością
rządu PiS. Podejrzewałem dodatkowo, że większość z nich będzie deklarowała
11
12
13

M. Świder, M. Winiewski, Sytuacja społeczna osób..., dz. cyt., s. 31.
Tamże, s. 23.
Tamże, s. 83.
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się jako osoby lewicowe bądź centrolewicowe (w kontraście do prawicowej
władzy), a swoje działania opisywać będą jako umiarkowane, czyli nastawione na zdobycie jak największej grupy poparcia w całym społeczeństwie, a nie
dokładne odzwierciedlenie swoich ideałów. Przypuszczałem, że marsze będą
dla nich także formą bezpiecznej przestrzeni, która pozwala schronić się przed
nieprzychylną rzeczywistością.
METODY
Skoncentrowałem się na trzech marszach zorganizowanych w trzech miastach Polski w 2018 roku: mieście powiatowym, wojewódzkim i stołecznym,
co miało przyczynić się do uzyskania szerszej perspektywy, a przy tym uniknięcia zaburzenia trafności zewnętrznej. Planowałem przeprowadzić po dwie
rozmowy w każdym mieście, jednakże ostatecznie rozmawiałem tylko z jedną
organizatorką lub organizatorem każdego z trzech marszów. Zmiany dokonałem już w trakcie prowadzenia badań, gdyż zauważyłem, że pojedyncza, bardzo
szczegółowa rozmowa dostarcza wystarczającego dla mnie materiału.
Użyłem do tego częściowo-ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych.
Głównym minusem stosowania tej formy wywiadu był brak możliwości łatwego porównywania odpowiedzi osób badanych, gdyż sama rozmowa dopuszczała dużą elastyczność badacza i dostosowywanie się do badanego. Pozwala
ona jednak uzyskać szczegółowe informacje o motywacjach, kontekstach tych
motywacji oraz celach osób, które w przypadku bardziej ustrukturyzowanych
metod, mogłyby jedynie powtarzać oficjalne stanowiska czy postulaty ułożone
na przykład w celach propagandowych. Ponadto, na co zwracają uwagę autorki tekstu Semi-Structured Interviewing in Social Movement Research, tego typu
wywiad umożliwia dotarcie do osób, które w normalnych warunkach nie są
do głosu dopuszczane z powodu przynależności klasowej, płci czy zdolności
retorycznych14. Jest to szczególnie istotne, ponieważ organizatorki i organizatorzy marszów równości w 2018 roku to zazwyczaj ludzie młodzi bez żadnego
doświadczenia medialnego i politycznego, których głos może być zagłuszany
przez bardziej doświadczonych polityków pragnących przypisać sobie zasługi
walki o emancypację społeczności LGBTQIA+.
Z uwagi na to, że jestem związany z ruchami i organizacjami walczącymi
o prawa osób LGBTQIA+, przyjąłem w wywiadzie rolę insidera, która pozwoliła mi – zgodnie z tym, co sugerowały Kathleen Blee i Verta Taylor – zyskać
K. Blee, V. Taylor, Semi-Structured Interviewing in Social Movement Research [w:] B. Klandermans, S. Staggenborg (red.), Method of Social Movement Research, Minneapolis 2002, s. 93.

14
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zaufanie osób badanych15. Mogło to przełożyć się na szczersze i pełniejsze
odpowiedzi.
Niewiążącą strukturę przeprowadzonych wywiadów można przybliżyć
poprzez wyodrębnienie trzech obszarów wraz z ogólnymi pytaniami:
Obszar nr 1 – informacje o osobie badanej
1) Czym się zajmujesz?
2) Od kiedy bierzesz udział w manifestacjach lub protestach?
3) Mógłbyś/mogłabyś zdefiniować swoje poglądy polityczne?
Obszar nr 2 – motywacje i rządy Prawa i Sprawiedliwości
4) Jak zrodził się pomysł na marsz?
5) Czemu zaangażowałaś się w jego organizację?
6) Czy postulaty marszu/marszów dotyczą cię osobiście?
7) Czy marsz został zorganizowanych w ramach jakiejś formalnej organizacji (na przykład partii politycznej), czy był to raczej ruch oddolny?
8) Czy postawa twojego otoczenia, w tym mieszkanek i mieszkańców miasta, miała wpływ na twoją chęć włączenia się w organizację marszu
równości?
9) Czy angażowałeś/angażowałaś się w ruchy na rzecz praw osób LGBTQIA+ przed rządami Prawa i Sprawiedliwości?
10) Czy ponad trzy lata rządów prawicy wpłynęły na twoją decyzję o włączeniu się w organizację marszu równości?
11) Czy poprzednie rządy bardziej wspierały społeczność LGBTQIA+
i jej sojuszników?
Obszar nr 3 – strategie oporu
12) Czemu mają służyć marsze równości?
13) Jak są podejmowane decyzje w społeczności organizatorów? Ile osób
ma udział w procesie decyzyjnym?
14) Jakie są główne kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej?
Każda osoba badana wypełniła również ankietę typu CAWI dotyczącą
poglądów politycznych. Na jej podstawie uczestnik bądź uczestniczka badania umieszczany jest w odpowiednim punkcie na czterech osiach: społecznej,
polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej i gospodarczej16. Zamieszczam je
poniżej:

15
16

K. Blee, V. Taylor, Semi-Structured Interviewing..., dz. cyt., 97.
8values, tłum. M. Mikołajczak, http://8values.m4sk.in/ [dostęp: 17 II 2021].
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1)
2)
3)
4)

tradycja – postęp
swoboda – kontrola
naród – świat
równość – wolny rynek.

Narzędzie to pozwoliło mi na skonfrontowanie deklarowanych w wywiadzie poglądów politycznych z bardziej szczegółowym ich odzwierciedleniem
w wynikach ankiety. Kwestionariusz nie w pełni odpowiada sytuacji w Polsce, a więc może nie przystawać do rzeczywistości kraju postkomunistycznego,
jednakże w tym przypadku służy mi on tylko do weryfikacji głównej części
badania – wywiadu pogłębionego.
WYWIADY
Przechodząc do wywiadów, zaznaczyć należałoby, że wszystkie przeprowadzone zostały na początku 2019 roku.
1) Lublin:
Pierwsza badana pochodzi z małej miejscowości pod Lublinem,
a z samym miastem jest związana głównie przez uczęszczanie tam do szkoły
średniej. W momencie przeprowadzania wywiadu jest na ostatnim roku studiów. Od 2015 roku zaangażowała się w protesty przeciwko zmianom wprowadzanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej nie działała politycznie,
bo jak mówi: „Nie interesowało mnie to wtedy tak bardzo”. Kiedy wprost
zapytałem o jej własne powody włączenia się w organizację marszu, odpowiedziała, że takich było wiele, ale najważniejszymi okazały się te osobiste. Sama
należy do mniejszości seksualnej (jest osobą biseksualną), a w Lublinie wielokrotnie zetknęła się z homofobią: „Kiedyś wiązałam większe miasta, takie jak
Lublin, z otwartością, swobodą, ale szybko zorientowałam się, że tak nie jest,
a z dnia na dzień miasto staje się wrogie wobec części jego mieszkańców”. Przyznała także, że to mobilizacja opozycji przeciwko działalności partii rządzącej
popchnęła ją w stronę aktywizmu.
Jej opowieść o Lublinie poprowadziła naszą rozmowę do samych organizatorów i tego, w jaki sposób udało im się stworzyć wspólnotę. Przed pierwszym spotkaniem dotyczącym marszu nie znali się. Trafili na siebie na fejsbukowej grupie Komitetu Obrony Demokracji, kiedy jeden z użytkowników
zaproponował zorganizowanie marszu w Lublinie. Badana w odpowiedzi na
moje pytanie o ludzi, których wtedy spotkała, mówi, że była to grupa bardzo
różnorodna, „być może zbyt bardzo”. Jej początkowy skład wielokrotnie się
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zmieniał, aż w końcu pozostały w niej osoby o zbliżonej wizji marszu. Badana
zaznacza przy tym, że organizatorki i organizatorzy od początku życzyli sobie,
aby marsz miał charakter apartyjny.
Wiąże się to – zdaniem badanej – z podobnym światopoglądem organizatorek i organizatorów w kwestii praw mniejszości seksualnych, ale różnym
spojrzeniem na pozostałe aspekty sytuacji politycznej w Polsce. Decyzje udało
im się jednak podejmować na drodze demokratycznej, a wszyscy zaangażowani „mogli zgłosić swoje zastrzeżenia do każdej kwestii organizacyjnej”.
Następnie zapytałem badaną, jak sama definiuje swoje poglądy polityczne, na co odpowiedziała, że określa się mianem progresywnej liberałki, a na
obecnej scenie politycznej najbardziej odpowiada jej tworzące się wówczas
ugrupowanie Roberta Biedronia, polityka znanego ze swoich działań na rzecz
praw osób LGBTQIA+. Przeprowadzony później kwestionariusz internetowy, o którym wspominałem opisując metodologię, wskazał jednak coś innego
i pozwolił scharakteryzować badaną jako demokratyczną socjalistkę. Nie jest
to całkowicie sprzeczne z jej deklaracją, ponieważ sam Robert Biedroń, z którym sympatyzuje moja rozmówczyni, w swoim programie zawarł wówczas na
przykład liczne propozycje socjalne.
Zapytałem wtedy o rządzącą w Polsce wcześniej Platformę Obywatelską. Badana nie życzy sobie jej powrotu – głównie przez nadzieje związane
z nowym ruchem progresywnym. Zwróciła także uwagę na zaniedbania
PO w stosunku do społeczności LGBTQIA+, co wydało się dla mnie zaskakujące, bo nie wpisało się w moje przewidywania. Wreszcie poruszyliśmy temat
założeń i początkowych celów marszu. Z jednej strony badana zasugerowała,
że postulaty I Marszu Równości w Lublinie były bardzo podobne do postulatów Parady Równości, o których pisałem wcześniej, z drugiej jednak sama
zauważyła „mniej radykalny” charakter wydarzenia w Lublinie. Współorganizowany przez nią marsz miał bowiem „na celu pokazać tylko, że dyskryminacja jest zagrożeniem”. Wiąże się to – zdaniem badanej – z różnicą pomiędzy
Lublinem a Warszawą i mieszkańcami tych miast.
2) Częstochowa:
Następnie rozmawiałem ze współorganizatorką I Marszu Równości
w Częstochowie. W czasie przygotowywania wydarzenia była studentką
pierwszego roku, która niedawno wyprowadziła się z rodzinnego miasta,
Częstochowy, aby dalej uczyć się w Warszawie. Po raz pierwszy na proteście
pojawiła się dwa lata wcześniej, kiedy dowiedziała się o próbie zaostrzenia
prawa aborcyjnego. Wtedy też rozpoczęła się jej działalność aktywistyczna,
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ponieważ pomogła w organizacji happeningu: „W zasadzie to go współorganizowałam w ramach wspierania partii Razem. To była taka malutka pikieta
w Częstochowie”.
Rozmówczyni zaznaczyła także, że program wspomnianej partii w pełni
jej odpowiada, a sama identyfikuje się od dawna jako „antyfaszystka, socjalistka i feministka”. To ostatnie zdaje się potwierdzać wypełniony przez nią po
rozmowie kwestionariusz internetowy, z którego wynikają jednoznacznie socjalistyczne poglądy badanej na osi ekonomicznej, a progresywne na osi cywilnej. Wynik ten nie różnił się znacząco od rezultatu uzyskanego przez badaną
z Lublina.
Po rozmowie o identyfikacji politycznej zapytałem o pomysł na sam
marsz. Badana dokładnie poinformowała mnie o kontekście podjęcia decyzji
o organizacji wydarzenia:
„To było podczas zajęć z gramatyki angielskiej. Przeglądałam Facebooka
i zobaczyłam promocję Marszu Równości w Opolu. Byłam w szoku, że
w tym mieście odbyło się takie wydarzenie. Okazało się, że podobny
marsz przeszedł także w Koninie. Pomyślałam wtedy, że w takim razie
kolejny musi się odbyć w Częstochowie. W końcu już wcześniej organizowałam podobne wydarzenia, więc i teraz powinnam sobie poradzić”.

Postanowiłem zapytać wówczas o bardziej szczegółowy opis motywacji.
Dowiedziałem się, że badanej zależało na przyczynieniu się do poszerzenia praw
obywatelskich w III RP. Wskazała, że Polska zdaje się aspirować do zachodniej
Europy jedynie w aspekcie gospodarczym, pomijając kwestie światopoglądowe.
Dodała jednocześnie, że marsze równości, szczególnie w mniejszych miastach,
zapewniają ogromny rozgłos dla sprawy, o którą walczy, co wydało się jej bardzo użyteczne: „Dzięki temu, że w Częstochowie odbył się marsz równości,
pytanie o jego poparcie padło podczas debaty prezydenckiej w mieście”.
Badana wskazuje jednak, że miała także osobiste motywacje. Identyfikuje się jako biseksualna kobieta, a w przeszłości doświadczała dyskryminacji.
To również zmobilizowało ją do działania. Po uzyskaniu tych informacji zapytałem o innych organizatorów i inne organizatorki, a także ewentualne ugrupowania, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób przyczyniły się do
zorganizowania wydarzenia. Badana odpowiedziała:
„Specyfiką tak małego miasta, jak Częstochowa, jest fakt, że lewicowe
ugrupowania liczą niewiele osób, więc w celu zorganizowania dużego
wydarzenia, takiego jak marsz, potrzebna jest ich współpraca. Jako
grupa nazwaliśmy się Tęczowa Częstochowa, ale był to raczej zabieg
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ułatwiający komunikację zewnętrzną, a nie nazwa formalnej struktury.
Wspierały nas jednak dwie organizacje formalne – partia Razem, która
udostępniła nam biuro oraz stowarzyszenie Demokratyczna RP”.

Badana opisuje, że współpraca była bezkonfliktowa, a żadne ze znanych
jej form dyskryminacji nie występowały wewnątrz tworzonej przez organizatorki i organizatorów grupy.
Zwróciła także uwagę na wiek koleżanek i kolegów: „Większość z nas
była bardzo młoda, a jeśli zdarzył się ktoś starszy to nie miał on żadnych
uprzedzeń w stosunku do osób młodszych”. Zapytałem wtedy o same mieszkanki i mieszkańców Częstochowy oraz to, jak oni odnosili się do kwestii
praw osób LGBTQIA+ czy pomysłu na marsz: „Ten temat w społeczności
lokalnej kompletnie nie istniał. Oni – bez doświadczenia życia jako LGBT –
nie rozumieli, czym jest dyskryminacja. Dlatego też chciałam zorganizować
ten marsz – wprowadzić temat”.
Ten wątek rozmowy pozwolił na płynne przejście do kwestii oczekiwań
wobec wydarzenia. Okazało się, że badana chciała przede wszystkim zapewnić
możliwość udziału w marszu mieszkankom i mieszkańcom miasta, którzy nigdy wcześniej, podobnie jak ona w dzieciństwie, nie mieli okazji uczestniczyć
w podobnym wydarzeniu. Wskazała także, że „ciężko mówić o ambitniejszych oczekiwaniach”, a marsz w Częstochowie miał być kolejnym krokiem
w przesuwaniu dyskursu na lewo: „Marszem udało nam się zmusić polityków
do odnoszenia się do niego, co wprowadziło prawa LGBTQIA+ do debaty”.
Postanowiłem podjąć wtedy wątek władzy w III RP oraz tego, czy Prawo
i Sprawiedliwość w szczególny sposób dyskryminuje mniejszości seksualne.
Badana wyraźnie zaprzeczyła takiej tezie, dodając, że marsz zorganizowała
w momencie, w którym czuła się na siłach, jednakże już od dawna marzyła
o takim wydarzeniu w swoim mieście. Powiedziała przy tym: „Ciężko mi zrozumieć, czemu ta drobna zmiana budzi aż taki sprzeciw, skoro realne trudności występowały już wcześniej”, sugerując dyskryminacyjny charakter działań
poprzedniej władzy. Nie ukrywała jednakże radości wynikającej z rosnącej
mobilizacji, która – jej zdaniem – może przynieść pozytywną zmianę, nawet
jeśli obecne motywacje protestujących są „płytkie”.
Na koniec badana zastanawiała się głośno nad Paradą Równości i tym,
czym różni się ona od marszu w Częstochowie:
„Parada Równości to w sumie wielkie wydarzenie, które wymaga nakładu ogromnych środków. Nasz marsz z kolei to kwestia lokalna ze
zdecydowanie mniejszym budżetem. Jednakże to pozwoliło na większą
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swobodę. Nie musieliśmy dostosowywać się do sponsorów. Mogliśmy
postawić na intersekcjonalizm czy antykapitalizm”.

3) Warszawa:
Trzecią osobą, z którą rozmawiałem, był dwudziestokilkuletni mężczyzna
z Warszawy. Na co dzień badany pracuje jako specjalista ds. public relations,
ale zadeklarował się także jako społecznik, co ma związek z jego działaniami na
rzecz rozwoju dzielnicy oraz kilku organizacji ekologicznych. Dwa lata temu
włączył się w przygotowywanie Parady Równości. „Wcześniej chodziłem na
różne parady, także tę warszawską, ale nigdy nie myślałem, aby się zaangażować w organizację takich wydarzeń. Już wspólne maszerowanie wydawało mi
się wówczas bardzo odważne”. Zapytałem więc, co zmieniło się w jego życiu,
że postanowił pomóc przygotowywać marsz. Wspomniał wówczas o przyjacielu, który wspierał go podczas problemów z zaakceptowaniem orientacji seksualnej (badany jest gejem), a przy tym zachęcił do większego zaangażowania
w ruchy prorównościowe. Podał także drugi powód: „Miałem dość bezczynności rządzących, którzy się nami nie przejmują. Kiedyś liczyłem, że wystarczy
trochę czasu, a wszystko pójdzie do przodu. Dziś już się tak nie oszukuję”.
Po tych słowach naturalnie poruszyliśmy temat zmiany władzy
w 2015 roku. Badany stwierdził, że wynik ówczesnych wyborów był „tragedią” dla społeczności LGBTQIA+. Powiedział także: „Platforma Obywatelska
była nastawiona na utrzymanie władzy i nie liczyła się z głosami mniejszości seksualnych, ale przynajmniej na nas nie szczuła”. Sprowokowało mnie to
do poruszenia tematu poglądów politycznych badanego. Okazało się, że nie
identyfikuje się on z szeroko pojętą „lewicą”: „Liczyłem, że to liberałowie zapewnią nam, społeczności LGBT, prawdziwą wolność”. W tym przypadku samoidentyfikacja także została potwierdzona przez kwestionariusz internetowy.
W odróżnieniu od poprzednich rozmówczyń ten badany uzyskał zrównoważony wynik pomiędzy „rynkiem” a „równością” na osi ekonomicznej.
Następnie postanowiłem dowiedzieć się więcej o grupie organizującej wydarzenie. Mężczyzna zaczął opowiadać wówczas o wspomnianej we wstępie
reorganizacji Parady:
„Od 2011 roku jest to, a przynajmniej tyle wiem z opowieści, zupełnie
nowy twór w porównaniu do lat poprzednich. Umówiono się wtedy, że
nie będzie oficjalnych stanowisk, a różne grupy i osoby będą współpracowały ze sobą nieformalnie na równych zasadach, podejmując decyzje
demokratycznie”.
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Postanowienia miały zapewnić większą inkluzywność i zapobiec kształtowaniu się hierarchicznej struktury, a tym samym utrudnić zdobycie dominacji
przez bardziej charyzmatyczne jednostki. Zdaniem badanego pełne wdrożenie
tej zasady nigdy nie było możliwe, ponieważ obsadzenie niektórych „stanowisk” stało się w praktyce koniecznością. Również współpraca z partnerami
zewnętrznymi często wymagała ścisłych i formalnych ustaleń, za które ktoś
musiał odpowiadać. To jednak nie przekreśliło – zdaniem mężczyzny – szans
na budowę wolnej od wszelkich uprzedzeń społeczności. Badany zaznaczył
przy tym, że, podobnie jak wiele innych wolontariuszek i wielu wolontariuszy,
przez większość czasu komunikował się z pozostałymi osobami z grupy organizacyjnej za pomocą Internetu, uczestnicząc w procesie decyzyjnym zdalnie.
Następnie porozmawialiśmy o celach i oczekiwaniach badanego względem Parady. W przypadku tych pierwszych mężczyzna zaczął wymieniać
wspomniane we wstępie postulaty Parady Równości, co szybko wyczerpało
temat. Podał jednakże osobiste oczekiwania wobec wydarzenia:
„Życzyłbym sobie, aby atmosfera panująca podczas Parady Równości
przekładała się na atmosferę w naszych miejscach nauki czy pracy.
Uważam, że jest to możliwe. Jedni zaczynają dostrzegać, że odrzucenie
strachu przed odsłonięciem jest realne, a inni, że nie mają się, czego
obawiać, bo nie jesteśmy prawdziwym zagrożeniem”.

Postanowiłem zapytać wtedy o jego doświadczenia z dyskryminacją
w Polsce ze względu na orientację seksualną i to, jak, jego zdaniem, wygląda obecnie sytuacja osób LGBTQIA+. Badany odpowiedział: „W Warszawie
udało się wywalczyć Kartę LGBT+, obecny w debacie stał się także temat wychowywania szkolnego wolnego od uprzedzeń. Ale dalej jest mnóstwo przemocy wobec nas. Wyobrażam sobie, że w mniejszych ośrodkach może być
znacznie gorzej”.
WNIOSKI
Badania zostały przeprowadzone na bardzo małej próbie, więc trudno
jest wyciągać wnioski na temat wszystkich marszów w 2018 roku oraz ich organizatorek i organizatorów. Jednakże wyczerpujący charakter wywiadów pogłębionych stanowi podstawę do przynajmniej wstępnej weryfikacji zaproponowanych wcześniej hipotez, co może stać się podwaliną pod kolejne badania.
Zgodnie z moimi przypuszczeniami deklaratywna wrogość Prawa
i Sprawiedliwości wobec dążeń ruchów walczących o prawa osób LGBTQIA+
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była wskazywana jako znacząca motywacja organizatorek i organizatorów
marszów równości. Jednakże wszystkie osoby badane zwracały uwagę na dyskryminacyjny charakter rządów centroprawicowej Platformy Obywatelskiej,
które miały miejsce przed wyborczym zwycięstwem PiS-u. Organizatorki
i organizatorzy nie wiązali też jednoznacznie obecnie złej sytuacji osób LGBTQIA+ z nową władzą. Może mieć to związek z ich poglądami politycznymi,
które nie są zbieżne ani z konserwatywnym liberalizmem Platformy Obywatelskiej, ani konserwatyzmem Prawa i Sprawiedliwości. Badane i badani deklarowali się bowiem jako osoby lewicowe ekonomicznie, a przy tym progresywne.
Swoje upodobania polityczne wiązali z zapowiadaną wówczas partią Roberta
Biedroń (obecna Wiosna) lub istniejącą od 2015 roku Partią Razem (obecnie
Lewica Razem).
Udało się również potwierdzić przypuszczenie dotyczące bezpiecznej
przestrzeni, jaką miałyby zapewniać marsze równości. Rozmówczynie i rozmówca wskazali, że należą do mniejszości seksualnych, co było jedną z motywacji do włączenia się w organizację wydarzeń prorównościowych w ich
miastach. Osoby badane chciały więc zapewnić sobie i innym przestrzeń,
w której każdy mógłby czuć się dobrze, ponieważ na co dzień nie doświadczają
atmosfery wsparcia.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów udało mi się dostrzec także
dwie zasadnicze różnice pomiędzy marszami w mniejszych miastach a Paradą
Równości. Pierwszą z nich jest to, że organizatorki marszów w Lublinie i Częstochowie wskazywały na stosunkowo umiarkowane cele wydarzeń. Miały one
zwrócić uwagę na problem dyskryminacji, „przesunąć dyskurs na lewo” czy zapewnić formę bezpiecznej przestrzeni dla osób LGBTQIA+, które nigdy wcześniej nie miały okazji brać udziału w tego typu marszach. Cele Parady Równości są z kolei dużo bardziej skonkretyzowane i odnoszą się przede wszystkim
do zmian prawnych. Różnica ta wynika prawdopodobnie ze specyfiki samych
miast. W społecznościach mieszkanek i mieszkańców mniejszych ośrodków
rzadziej podejmuje się temat mniejszości seksualnych, na co wskazują także
relacje samych osób badanych. Nie bez znaczenia jest tutaj kilkunastoletnie
doświadczenie Parady, walczącej o swoje miejsce w Warszawie już od 2001
roku. Marsze, które odbyły się po raz pierwszy w 2018 roku, dopiero teraz rozpoczynają swoją historię, zapoznając mieszkanki i mieszkańców Częstochowy
oraz Lublina z potrzebą walki o prawa osób LGBTQIA+.
Prowadzi to do drugiej różnicy, którą jest swoboda organizatorek i organizatorów oraz formalizacja struktur. Marsze w Lublinie i Częstochowie zostały zorganizowane przez nieformalne grupy, które były jedynie wspierane
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przez partie i stowarzyszenia. Dysponowały przy tym niewielkim budżetem.
Pozwoliło im to na większą swobodę i podjęcie na przykład wątków antykapitalistycznych podczas przemówień marszowych, co znalazło odzwierciedlenie
w relacjach medialnych. W przypadku Parady Równości tego typu głosy nie
trafiały do mediów. Powodem mogą być partnerzy wydarzenia, którzy poprzez wspieranie go (także finansowe) mają wpływ na jego ostateczny kształt.
W 2019 roku osiągnięty został kolejny rekord pod względem liczby miast,
w których odbyły się w Polsce marsze równości. W kolejnych latach tego typu
wydarzeń będzie, biorąc pod uwagę obserwowany trend, coraz więcej (choć
wyjątek, z powodu trwającej pandemii, stanowi tutaj rok 2020). Pojawi się zatem okazja do przeprowadzenia następnych i bardziej rozbudowanych badań,
które pozwolą na dokonanie dokładniejszej analizy problemów przedstawionych w niniejszym rozdziale.
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Motivations for organizing marches of equality
in Poland in 2018: activists and their strategies
of resistance against the three-years-long rule
of the right-wing government

Summary: In Poland in 2018, equality marches took place in sixteen
cities, of which as many as eight for the first time. Intrigued by the
doubling of such events from the previous year, the author set out to
consider the motivations of their organizers, and to analyse the change
important to the LGBTQIA+ people and their rights that may have
occurred over a relatively short period of time. The paper cites research
illustrating the situation of LGBTQIA+ people in Poland and the history of Polish equality marches, which allows to outline the broader
context for pro-equality events taking place in 2018. The author also
presents the aims, hypotheses and methods of his research, in which
he focuses on three equality marches organized in three different cities.
This in turn enables him to answer the questions posed. By recalling
the results, the author tries to draw key conclusions about the marches,
their organizers, the structures they create, the views they identify with,
and finally the motivations that accompany them.
Keywords: social movements, LGBTQIA+ rights, equality marches,
motivations, resistance strategies
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Superinteligencja 7 lat później.
Czy GPT-3 jest drogą
do Superinteligencji?

Streszczenie: Analizy futurologiczne, nawet tak głośne jak Superinteligencja Nicka Bostroma, rzadko podpierane są odniesieniami
do aktualnych badań w naukach dziedzinowych, w postaci artykułów
naukowych. Co więcej, futurologia niebezpiecznie często posiłkuje się
dziełami popkultury, takimi jak książki czy filmy science fiction, zamiast odnosić się do realnych zastosowań analizowanych metod. Artykuł ma za cel zapełnienie luki, jaka powstaje w tym obszarze, zadając
nieco prowokacyjne pytanie o to, czy GPT-3 jest drogą do Superinteligencji, bezpośrednio odnoszące się do szumu medialnego, jaki powstaje
przy publikacji kolejnych modeli językowych od Open AI czy Microsoftu. By odpowiedzieć na to pytanie autor przytoczy założenia systemu Superinteligencji, przedstawione przez Bostroma. Przypomniane
zostaną także potencjalne drogi prowadzące do Superinteligencji. Jak
się okazuje, największy nakład środków i badań w tym obszarze wciąż
przeznaczany jest na Sztuczną Inteligencję (SI) i to jej artykuł będzie
dotyczył. By uświadomić czytelnikowi, jak bardzo prowokacyjne
w istocie jest tytułowe pytanie, a w związku z tym jak długa droga jeszcze
przed współczesnymi systemami Sztucznej Inteligencji, autor odniesie
się do krytycznych analiz systemu GPT-3, dokonanych przez Kevina
Lackera, a które zdaniem Bena Goertzela wynikają z braku ugruntowania symbolicznego modelu. Problematyka ta nakreślona zostanie szerzej
w kontekście tzw. problemu ugruntowania symbolicznego, unaocznionego w historii badań nad SI, jako jedna z konsekwencji argumentu chińskiego pokoju. Implikacje braku ugruntowania symbolicznego modelu są na tyle poważne, że w wielu przykładach wyraźnie
pokazuje on, że nie rozumie co robi. Pozwala to wyciągnąć bardziej
ogólne wnioski na temat architektur głębokiego uczenia maszynowego, które pozbawione ugruntowania symbolicznego, nie mogą
być uważane za nowy głos w rozwiązaniu problemu ugruntowania
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symbolicznego. Systemy te, choć osiągają świetne wyniki w testach
i znajdują coraz to nowe zastosowania biznesowe, wciąż cierpią na choroby wczesnych systemów SI.
Słowa kluczowe: superinteligencja, gpt-3, futurologia, problem
ugruntowania symbolicznego

Wstęp
Artykuł dotyczy argumentacji Nicka Bostroma, w jego głośnej książce
Superinteligencja, w kontekście ostatniego modelu firmy OpenAI, GPT3. Jego tytuł odnosi się do szumu medialnego, jaki towarzyszy premierom
kolejnych modeli językowych i nie dotrzymaniu obietnic, jakie przy okazji
tego szumu są wygłaszane. Kontekst pracy jest bardziej futurologiczny, niż
inżynierski, gdyż z inżynierskiego punktu widzenia GPT-3 z pewnością jest
potężnym modelem językowym, dający świetne rezultaty w szerokim obszarze
zastosowań. W ramach badań obszaru futurologicznego przytoczone zostanie za Bostromem czym właściwie Superinteligencja miałaby być, oraz czym
różniłaby się od współcześnie działających systemów tzw. Wąskiej Sztucznej
Inteligencji (SI) oraz hipotetycznych systemów Ogólnej SI.

Superinteligencja
Książka Superinteligencja szwedzkiego filozofa Nicka Bostroma z 2014
jest jedną z poważniejszych prób zaprezentowania metod futurologicznych,
powiązanych z rozwojem SI szerszemu gronu odbiorców. Bostrom dość dobrze opowiada o zagrożeniach wynikających z rozwoju technologicznego, unikając popadania w fantastycznonaukowy patos oraz skupiając się na realnych
badaniach i przykładach z dziedzin, które opisuje (Bostrom 2016). Termin
„Superinteligencja” pochodzi jednak ze znacznie wcześniejszego okresu. Bostrom posługiwał się nim już w 1998 roku, gdzie opisywał ją jako intelekt,
który jest znacznie mądrzejszy niż najlepszy mózg ludzki w praktycznie każdej
dziedzinie, włączając w to twórczość naukową, ogólną mądrość i umiejętności
społeczne (Bostrom 1998).
Superinteligencja różna jest od Ogólnej SI, która miałaby zdolności na
poziomie ludzkim, w każdym zastosowaniu i od współcześnie popularnych
systemów SI, takich jak GPT-3, które w istocie są tzw. Systemami Wąskiej SI,
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wyspecjalizowanymi do jednego, konkretnego zadania. Główną cechą takich
systemów SI jest to, że nie są one w stanie zmienić dyscypliny bez znaczącego
przeprogramowania (Goertzel 2014). Otwartą pozostaje kwestia, w jaki sposób Superinteligencja zostałaby wdrożona oraz czy posiadałaby subiektywne
doświadczenia oraz świadomość. W Superinteligencji stwierdza, że potencjalnych ścieżek wiodących do Superinteligencji jest pięć: SI, emulacja mózgu,
poznanie biologiczne, interfejsy mózg-komputer oraz sieci i organizacje. Wymagają one krótkiego przybliżenia.
Najgłośniejsza próba dokonania emulacji mózgu to naturalnie Human
Brain Projekt, czyli dziesięcioletni, europejski projekt badawczy, mający stworzyć odpowiednią infrastrukturę do badań nad mózgiem oraz rozszerzenia wiedzy z zakresu neuronauk, informatyki czy medycyny. Jego celem nadrzędnym
było przyspieszenie postępu technologicznego, pozwalającego na lepsze poznanie ludzkiego mózgu. Poznanie biologiczne, zdaniem Bostroma, rozszerzone
może być na wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych sposobów. Metody nieinwazyjne to wyważona dieta, suplementacja czy treningi rozwojowe, podczas
gdy sposoby inwazyjne prowadzą nawet do tak kontrowersyjnych metod jak
CRISPR. Głośno w ostatnich latach zrobiło się o interfejsach mózg-komputer,
z powodu projektu Neuralink, stawiającego sobie za cel zbudowanie wszczepialnych interfejsów mózg-maszyna. Jak zauważa jednak Bostrom, problemy
z systemami tego typu, wciąż związane są z trudnościami w rozszerzeniu posiadanych już przez człowieka zdolności czy umiejętności. Sprawdzają się one
za to dość dobrze w naprawie uszkodzonych, np. w wyniku chorób czy wypadku zmysłów, takich jak wzrok czy słuch. Ostatnia z wymienionych dróg do
Superinteligencji, czyli sieci i organizacje to, wydawać by się mogło, bardziej
określenie filozofii SI, aniżeli pomysł na technologiczne osiągnięcie Superinteligencji (Bostrom 2014).
Jak się okazuje, najistotniejszym komercyjnie i pod względem pieniędzy
inwestowanych w badania jest SI, która przyćmiła wszystkie inne obszary,
dość popularne jeszcze w momencie pisania książki Bostroma. Organizacje
non-profit zajmujące się rozwojem metod SI, głównie głębokiego uczenia maszynowego, są obecnie hojnie finansowane przez wielkie korporacje, państwa
i prywatnych darczyńców (McKinsey& Company 2017). Naturalnie, wymienione przez Bostroma drogi prowadzące do Superinteligencji, nie mają charakteru eliminacyjnego. By doszło do powstania Superinteligencji konieczna
może być symbioza kilku lub wszystkich wymienionych metod, wliczając
w to również potencjalnie takie, o których Bostrom nie wspominał w książce,
a które wyłonią się wraz z rozwojem technologicznym poszczególnych dziedzin.
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Symbiozę tę doskonale widać, chociażby na pomniejszych przykładach wykorzystywania metod uczenia maszynowego, przy produkcji urządzeń mających
stanowić drogę do interfejsów mózg-komputer.
Zaznaczyć należy, że trudniejsza droga dotyczy dotarcia do Ogólnej SI,
niż dotarcia od Ogólnej SI do Superinteligencji. Ostatni etap bowiem może
przejść niewspółmiernie szybko. Argumentacja ta osadzona jest w klasycznym
ujęciu „osobliwości technologicznej”. Jest to możliwość nagłego pojawienia
się Superinteligencji, związanego ze wzrostem i rozwojem, wykorzystującym
dostępne wyniki technologiczne. Człowiek więc może tworzyć Ogólną SI
przez lata, ale droga od Ogólnej SI do Superinteligencji może być kwestią
dni. Moment ten nazywany bywa „momentem odejścia”, czyli takim po przekroczeniu którego niemożliwym stanie się powrót do poprzedniego stanu
technologicznego, a od powstania Superinteligencji ludzkość dzielić będzie
relatywnie krótki okres. Może to być jeden lub, co bardziej prawdopodobne,
wiele projektów badawczych osiągających wymagane wyniki w podobnym
czasie (Kurzweil 2014).
Jak jednak rozwój współczesnych systemów SI ma się do tak rozumianej
Superinteligencji? Wydaje się, że pomimo przełomowych osiągnięć, takich
jak: wygrana w konkursie ImageNet zespołu AlexNet, prowadzonego przez
Geoffreya Hintona (Krizhevsky et al. 2012) prowadząca do powstania tzw.
transfer learningu, powstanie modeli językowych (Devlin et al 2018), wykorzystanie metod uczenia maszynowego w zastosowaniach medycznych, czy
wreszcie rozwój uczenia ze wzmocnieniem (Arulkumaran et al. 2019), w analizowanym kontekście wciąż brak wyraźnych przełomów. Reprezentatywnym
przykładem współczesnego systemu SI, może być model językowy GPT-3.

GPT-3
GPT-3, jest to model językowy, wydany w 2020 roku przez Open AI.
Jest następcą GPT-2, różniącym się od niego wielkością i sposobem treningu,
który pozwala na dobrą generalizację, nie przypisując nauczonej umiejętności do konkretnego zadania językowego. Metoda ta nazywa się meta-learing.
Trening modelu wykorzystał bazę danych Common Crawl, WebText2, zbiór
książek i angielską Wikipedię. Model zawiera 175 miliardów parametrów.
Wykorzystywany jest w szeregu aplikacji, poczynając od generatorów literatury, przez konwertery zapytań języka SQL na język Python, konwertery kodu
języka Python na wykresy biblioteki pyplot, na czacie kończąc. (Brown et al.
2020).
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Dzięki meta-learningowi model może być trenowany bez osadzenia trenowanej umiejętności, w konkretnym zadaniu językowym. Wydaje się, że bezpośrednią konsekwencją tego, są jego dość specyficzne wyniki. Otóż, chociaż
model nie prześciga dotychczasowych, najlepszych systemów w swoich dziedzinach, w większości zadań poza generowaniem języka naturalnego, utrzymuje się zazwyczaj dość wysoko, bo na podium lub tuż poza nim. Zauważyć
należy jednak, że w testach tych model konkuruje z systemami dotrenowanymi do konkretnych zadań językowych, podczas gdy wyniki GPT-3 pochodzą
z tego samego modelu, jak ten, opisany w artykule. Model nie jest trenowany
pod testowane zadania językowe. Dowodów na spory potencjał uogólniający
modelu dają również jego aplikacje (Dale 2021, 113-118).
Jak zauważają Floridi i Chiriatti, GPT-3 w istocie pisze lepiej niż wielu
ludzi i radzi sobie od nich lepiej w relatywnie prostych zadaniach językowych,
takich jak automatyczne podsumowania tekstów, tłumaczenia, tworzenie
krótkich artykułów, poradników czy komentarzy (Floridi i Chiriatti 2020,
s. 681-649). Pomimo niedoskonałości modelu w operowaniu arytmetyką
czy semantyką, trudno nie zauważyć, że zdolności językowe modeli na podobnym lub w przyszłości wyższym poziomie, zrewolucjonizują proces wytwarzania treści literackich czy naukowych. Zmieni się zapotrzebowanie na
edytorów czy twórców, którzy będą zmuszeni poszerzać swoje kompetencje
lub całkowicie przedefiniować swoją działalność zawodową. Nie oznacza to
oczywiście, że nowe sposoby generowania tekstu, oparte na systemach podobnych do GPT-3, wyeliminują rolę człowieka w procesie jego tworzenia,
ale z pewnością wypracują one nowy wachlarz niezbędnych kompetencji, pozwalających chociażby na walidację tekstów wygenerowanych przez SI (Floridi
i Chiriatti 2020, 681-649).
Co się tyczy odbiorców tekstów, w pewnym momencie będą oni zmuszeni do przyzwyczajenia się do stanu rzeczy, w którym wręcz niemożliwe jest
odróżnienie tekstu napisanego przez człowieka, od tekstu wyprodukowanego przez maszynę. Nie odnosi się to wyłącznie do tekstów zamieszczonych
w Internecie czy przesyłanych newsletterami. Dość obiecujące wszak są wyniki
aplikacji GPT-3, chociażby do automatyzowania tworzenia treści wiadomości
email (Thieart i Ubellacker 2021).
Testy modelu, o których wspomniano, są testami inżynierskimi,
sprawdzającymi jego biegłość w konkretnych zadaniach językowych. Nie są
one jednak ani miarodajne, ani konkluzywne dla studiów nad Superinteligencją czy Ogólną SI, bo nie mówią o ogólnych, filozoficznych aspektach testowanych modeli, które być może są tutaj istotniejsze niż wyniki w konkretnych
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dziedzinach aplikacji modelu, przykładowo do rozwiązywania problemów języka naturalnego. Jednym z głównych aspektów, o których należy nadmienić
jest rozumienie wykonywanych czynności, czyli kwestia pochodząca z samych
początków badań nad SI, a formułowana w formie testu Turinga, argumentu chińskiego pokoju, czy problemu ugruntowania symbolicznego (Floridi
i Chiriatti 2020).
Problem ugruntowania symbolicznego
Problem ugruntowania symbolicznego sformułowany został przez Harnada w 1990 roku (Harnad 1990, 335-346). Wywodzi się on z problemu
chińskiego pokoju Searla z 1980 roku (Searle 1980, s. 417-424). Harnad pyta
w nim o to, jak to możliwe, że symbole uzyskują znaczenie w odniesieniu do
obiektów fizycznych, a nie wyłącznie w odniesieniu do innych symboli lub
w nieco zmodyfikowanej wersji, o to czy system SI (lub sztucznych agent,
według terminologii Harnada) może wytworzyć autonomiczną semantyczną
zdolność, do powiązania używanych przez siebie symboli ze środowiskiem,
w którym funkcjonuje.
Próby rozwiązania problemu ugruntowania symbolicznego, świetnie
referują Floridi i Taddeo w pracy Solving the Symbol Grounding Problem:
a Critical Review of Fifteen Years of Research. Próby te podzielić można na reprezentacjonistyczne, niereprezentacjonistyczne i quasireprezentacjonistyczne.
Jako sposób testowania proponowanych rozwiązań, podają oni skonstruowany przez siebie warunek Z. Reguluje on minimalne wymagania, jakie musi
spełniać potencjalne rozwiązanie problemu ugruntowania symbolicznego, by
można było je uznać za formalnie poprawne. Warunek Z podaje, że:
• Jakakolwiek forma natywizmu jest zabroniona – brak presuponowanej semantyki, jako umieszczonej w sztucznym agencie.
• Jakakolwiek forma eksternalizmu również jest zabroniona – żadna
semantyka nie powinna także być „wprowadzona z zewnątrz”, przez system
już semantycznie biegły.
• Sztuczny agent może posiadać własne zdolności i zasoby, np. obliczeniowe, syntaktyczne, proceduralne, percepcyjne, edukacyjne, eksploatowane
poprzez algorytmy czy sensory, pozwalające na stworzenie semantycznego
ugruntowania (Taddeo i Floridi 2005, s. 5).
Żadne próby na gruncie podejść reprezentacjonistycznych, niereprezentacjonistycznych ani quasireprezentacjonistycznych nie spełniają powyższych
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warunków, a zatem nie mogą być uważane za sensowne rozwiązanie problemu
ugruntowania symbolicznego. Modele uczenia maszynowego z reguły wpisują
się w podejścia reprezentacjonistyczne i takie podejście wydaje się być nie jako
wymuszone dla GPT-3 (Bibal i Frenay 2016). GPT-3 nie tylko nie rozwiązuje problemu ugruntowania symbolicznego, ale nawet nie posuwa związanych
z nim trudności ani o krok dalej, a zatem nie może być uznawany za przełom
w zawężonym futurologicznym obszarze SI.
Co oznacza
brak ugruntowania symbolicznego GPT-3?
Jak trafnie zauważają Floridi i Hiriatti, GPT-3 nie jest systemem, którego architektura umożliwiałaby poradzenie sobie z problemami na gruncie
matematycznym, semantycznym i etycznym, które wymagają odpowiedniego
symbolicznego ugruntowania (Floridi i Chiratti 2020). Goertzel formułuje to
zastrzeżenie nieco bardziej dosadnie stwierdzając, że model „nie ma pojęcia co
robi”, właśnie z powodu braku odpowiedniego ugruntowania symbolicznego
(Goertzel 2020). Posiłkuje się on przy tym pracą Lackera, podającego przykłady
dialogu z wierszem poleceń, modułu konwersacyjnego GPT-3, w prosty sposób
wprowadzające system w błąd. I tak przykładowo, system nie radzi sobie z absurdalnymi pytaniami. Ogólna zasada jest dość prosta: im dalej brnie się w absurd,
tym większe szanse, że system się pomyli. Zapytany o porównanie wagi tostera
i ołówka, odpowiada że ołówek jest cięższy. Pytając o liczbę oczu, jakie posiada słońce, stwierdza, że oto słońce posiada jedno oko, by na koniec zauważyć, że królowa Elżbieta I była prezydentem USA w 1600 roku. Pomimo potencjalnych zdolności tworzenia linii kodu komputerowego, GPT-3 pytany
o podanie kodu służącego do odwrócenia tablicy w języku Ruby, odpowiada
poprawnie, podobnie jak odpowiada poprawnie, gdy pytamy go o fragment
kodu liczącego liczbę x w hipotetycznej tablicy. Pytając jednak o konkretne
tablice system się myli (Lacker 2020).
Ostatni przykład wydaje się najbardziej obrazowy. Model zdaje się nie
być w stanie odpowiednio powiązać słów „odwróć” i „tablica”, dlatego że nie
nauczył się ich znaczenia w sposób, w jaki ludzie uczą się znaczenia słów lub
w jakikolwiek inny, głębszy semantycznie sposób. GPT-3 wiąże ze sobą dwa
słowa, takie jak „odwróć” i „tablica” dlatego, że znajdują się obok siebie na
wielowymiarowej przestrzeni wektorowej, którą przyswoił w procesie uczenia.
Nie wiąże ich ze sobą, dlatego że rozumie, że powinny być ze sobą związane.
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Do podobnych wniosków dochodzą Floridi i Chiriatti, którzy pokazują,
że system ma problemy nawet z tak, wydawać by się mogło, prostymi zadaniami, jak rozwiązywanie nieskomplikowanych równaniach arytmetycznych, nie
jest w stanie odpowiedzieć na zdroworozsądkowe pytania, jak „Ile stóp mieści się w bucie?” i przejawia rasistowskie i mizoginiczne uprzedzenia (Floridi
i Chiratti 2020).
Dyskusja
GPT-3 jest bez wątpienia potężnym modelem, który zrewolucjonizuje
dziedzinę automatycznego generowania tekstu, a w przyszłości także może
wiele innych. Wyniki, jakie osiąga w testach pozwalają optymistycznie patrzeć
na przyszłość architektur autoregresyjnych modeli językowych. Wydaje się
bowiem, że trzecia edycja modeli z serii GPT nie jest ostatnią i bliskim czasie
poznamy następcę GPT-3, potencjalnie jeszcze potężniejszego. Filozoficznie
i futurologicznie nie jest to jednak model przełomowy i właściwie trudno żeby
taki był, skoro to wciąż, można powiedzieć „tylko” bardzo wielka, głęboka sieć
neuronowa.
GPT-3 zatem, odnosząc się do pytania zadanego w tytule artykułu, nie
jest drogą do Superinteligencji, bo drogą taką nie miał być z założenia. Ewaluacje modelu, dokonane przez Lackera czy Floridiego z Chiriatti jasno pokazują ograniczenia semantyczne, które uniemożliwiają modelowi osiągnięcie
lepszych rezultatów, w zadaniach wymagających posługiwania się semantyką,
a nie wyłącznie symbolami. Brak zrozumienia wykonywanych działań, nie
przeszkadza systemowi osiągać fascynujących rezultatów, w wielu obszarach
i z pewnością nie przeszkodzi jego następcom zastępować człowieka, w kolejnych zadaniach. Wydaje się jednak, że nie jest to droga nawet do Ogólnej
SI, a przez to nie jest także drogą do Superinteligencji. Można przypuszczać,
że prawdziwie rewolucyjne systemy SI, w obszarze prowadzącym do Ogólnej
SI czy Superinteligencji, powinny być potencjalnie aplikowalne do szerszej
liczby zastosowań. GPT-3, jako system dość potężny do wykonywania sporej
liczby zadań językowych, może jednak być elementem drogi do Superinteligencji i jako taki powinien być rozwijany i badany.
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Superintelligence 7 years later. Is GPT-3
the way to Superintelligence?

Abstract: Futurological analyzes, even as prominent as Nick Bostrom's Superintelligence, are rarely supported by references to current
scientific research in the field sciences, in the form of scientific articles. Moreover, futurology dangerously often uses works of pop culture,
such as books or science fiction movies, instead of referring to the real
applications of the analyzed methods. The article aims to fill the gap
that arises in this area, asking a somewhat provocative question about
whether GPT-3 is the way to Superintelligence, directly related to the
media hype that arises when publishing subsequent language models
from Open AI or Microsoft. To answer this question, the author will
fallow the assumptions of the Superintelligence system, presented by
Bostrom, as well as potential paths to Superintelligence. As it turns
out, the greatest amount of funds and research in this area is still allocated to Artificial Intelligence and this is what the article will be
about. In order to make the reader aware of how provocative the title
question is, and therefore how long is the path ahead of modern Artificial Intelligence systems, the author will refer to the critical analyzes
of the GPT-3 system by Luciano Floridi Andd and Massimo as well
as Kevin Lacker, which, according to Ben Goertzel, result from the
lack of establishing a symbolic model. This issue will be outlined more
broadly in the context of the so-called Symbolic Grounding Problem,
highlighted in the history of Artificial Intelligence research as one of
the consequences of the Chinese room argument. The consequences of
lack of symbol grounding are so far-reaching, that in many examples it
clearly shows that the system does not understand what is doing. This
allows for more general conclusions to be drawn about deep machine
learning architectures that, without symbolic grounding, cannot be
considered a new voice in solving the Symbol Grounding Problem.
These systems, although they achieve great results in tests and find
more and more new business applications, still suffer from the diseases
of the early Artificial Intelligence systems.
Keywords: superintelligence, gpt-3, futurology, symbolic grounding
problem
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