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Monografia pt. Rozwój człowieka we współczesnym świecie przedstawia
analizy oraz wyniki badań autorów reprezentujące różne ośrodki akademickie. Opracowanie zawiera 13 rozdziałów naukowych. Przedstawione przykłady
analizy i badań empirycznych wskazują na potencjalne kierunki przyszłych
eksploracji.
W niniejszym tomie zawarte zostały prace profesorów, pracowników naukowych, doktorantów i studentów. W publikacji można znaleźć teksty autorów reprezentujących: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Gdański, Polska Akademia Nauk
Społecznych i Humanistycznych w Londynie, Wydział Lekarski- Katedra Neurochirurgii CMUWM, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Niniejszą publikację otwiera Wstęp, a po nim rozdział z tekstem autorstwa Pauliny Kasperskiej, Elizy Oleksy, Anny Ziółkowskiej, Katarzyny Wojtysiak,
Jakuba Dreliszak, Adrianny Wielgus dotyczący komunikacji pomiędzy lekarzem, a pacjentem- modele komunikacji oraz ich funkcjonowanie w Europie.
Autorzy prezentują skuteczną komunikację kliniczną implikującą w jaki sposób lekarz nawiązuje kontakt z pacjentem i jego rodziną, Ponadto wskazują
na efektywną diagnostykę, zwłaszcza w kontekście paradygmatu holistycznego
w podejściu do pacjenta.
Kolejny rozdział autorstwa Joanny Kata- jest poświęcony znaczeniu autorytetu w kształtowaniu poczucia jakości życia w percepcji młodzieży. Autorka
omawia poczucie jakości życia w kontekście założeń teoretycznych i definicji
autorytetu. Ponadto zostają zaprezentowane wyniki badań, których celem było
poznanie opinii młodych ludzi na temat właściwości życiowych autorytetów.
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W następnym rozdziale Joanna Kata przedstawia tematykę znaczenia
aktywności fizycznej na jakość życia człowieka. Autorka rozdziału prezentuje wyniki badań, których celem była próba określenia wpływu aktywności
fizycznej na jakość życia człowieka.
Katarzyna Lisowska w swoim artykule omawia kobiecy homoseksualizm
od czasów przed naszą erą na tle obowiązujących relacji społecznych. Autorka
omawia homoseksualizm, który był rozpowszechniany w większości cywilizacji starożytnych. Ponadto opisuje zagadnienie z punktu widzenia mitologii,
sztuki, literatury.
Elena Król w swoim artykule omawia wpływ nowoczesnych mediów na
osobowość dziecka. W swoich analizach odnosi się do wpływu mediów na
dzieci w wieku wczesnoszkolnym, procesu kształtowania osobowości człowieka, mechanizmów oddziaływania mediów na dziecko, pozytywnych aspektów
wpływu mediów na dzieci. Autorka prezentuje przeprowadzone w formie rozmowy badania odnoszące się do korzystania mass mediów przez dzieci.
W następnym rozdziale Katarzyna Oberda porusza kwestie kompetencji
społecznych w środowisku biznesowym. Autorka omawia przedmiot badań
koncentrując się na kompetencjach społecznych i rozwoju kariery w jednostkach konfrontacyjnych.
Wiolletta Karina Ozga w swoim artykule omawia tematykę uwarunkowań, mechanizmów i profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Autorka porusza kwestie funkcjonowania psychospołecznego dziecka w okresie
adolescencji, okresu adolescencji w kontekście zachowań problemowych, mechanizmów uzależnienia od alkoholu w okresie adolescencji, kierunków działań profilaktycznych zachowań problemowych młodzieży.
Kolejny rozdział autorstwa Izabeli Pietrowskiej, Dagmary Marii Boruc
jest poświęcony współczesnej diagnostyce i terapii dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. Autorki omawiają w jaki sposób powinna zostać prawidłowo
skonstruowana opinia wydana dla dziecka. Ponadto wskazują, że terapeuta
pedagogiczny powinien stworzyć odpowiedni plan terapii pedagogicznej
i przekazać program pracy rodzicom.
Anita Skóra w swoim artykule przedstawia tematykę ewaluacji efektywności kształcenia zdalnego w nauczaniu języka angielskiego- perspektywa
ucznia. Autorka porusza kwestię nauczania zdalnego, głównych problemów
związanych z nauczaniem zdalnym. Ponadto zostają zaprezentowane wyniki
badań, których celem było poznanie opinii respondentów na temat nauczania
języka angielskiego w kształceniu zdalnym.
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W następnym rozdziale Mariusz Sowa przedstawia przegląd badań naukowych oceniających skutki zaprzestania palenia tytoniu u pacjentów z tętniakiem wewnątrzczaszkowym. Autor podejmuje próbę analizy przyczyn do
powstawania tętniaków wewnątrzczaszkowych.
Marzena Świstak w swoim artykule porusza kwestie usługi sekwencjonowania genomu ludzkiego przez podmiot leczniczy wraz z analizą danych
a zwolnienie z VAT. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2020 r., I SA/
BK 667/20, LEX NR 3088192. Autorka opracowania zaproponowała nową,
szerszą ścieżkę analizy podejmowaego zagadnienia.
W następnym rozdziale Andrey Tikhonov porusza kwestie roli organizacji pozarządowych w rozwoju osób z niepełnosprawnością wzrokową. Autor
omawia instytucje trzeciego sektora poszerzające możliwości osób niewidomych i słabowidzących, funkcje organizacji pozarządowych wspierające osoby
niewidome.
Mariana Yemelianova w swoim rozdziale omawia ucieleśnienie ludzkiej
myśli w wizerunku dwóch ogrodów. Autorka omawia dwa typy ogrodówfrancuski (zwykły), angielski (nieregularny) ze szczególnym uwzględnieniem
wizerunku ogrodu Wersalskiego z ogrodem Zofiówki.
Ciekawe spostrzeżenia i unikalne odniesienia zawarte w niniejszej publikacji wobec współczesnego świata nadają zbiorowej monografii charakter wyjątkowy - interdyscyplinarny i ponadczasowy. Redaktorzy pragną serdecznie
podziękować Recenzentom poszczególnych artykułów.

JOANNA KATA
KATARZYNA LISOWSKA
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Paulina Kasperska1, Eliza Oleksy2, Anna
Ziółkowska3, Katarzyna Wojtysiak4,
Jakub Dreliszak5, Adriana Wielgus6

KOMUNIKACJA POMIĘDZY
LEKARZEM A PACJENTEM –
MODELE KOMUNIKACJI ORAZ ICH
FUNKCJONOWANIE
W EUROPIE

Streszczenie: Relacje lekarz – pacjent są specyficznym rodzajem komunikacji międzyludzkiej. Nie tylko ze względu na medyczny charakter,
ale również na specyfikę przekazywanych informacji – czasami bardzo
trudnych dla odbiorcy. Problem w komunikacji między personelem
medycznym a pacjentami jest na tyle duży, że zwracają na niego nie
tylko pacjenci i media, ale również sami lekarze. Problem komunikacji
między pacjentem a lekarzem, staje się obecnie coraz ważniejszy. W czasach, kiedy skuteczność terapii medycznych zależy nie tylko od dostępności do efektywnych, nowatorskich metod leczenia, ale w równie dużym stopniu od systematycznego przyjmowania leków przez pacjentów
i stosowania się do zaleceń lekarskich, porozumienie między lekarzem
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Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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a pacjentem staje się jednym z głównych czynników wpływających na
skuteczność leczenia.
Słowa kluczowe: Komunikacja, lekarz, pacjent, model, relacje.
ORCID: 0000-0003-2236-0018.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie rodzajów modelów komunikacji z pacjentem. Niniejsza praca wskazuje jak ważna jest komunikacja
w procesie leczenia pacjenta. Kompetencje z zakresu komunikacji klinicznej
to kompetencje społeczne, ufundowane na solidnych podstawach umiejętności komunikowania interpersonalnego. Skuteczna komunikacja kliniczna implikuje sposób, w jaki lekarz nawiązuje kontakt z pacjentem i/lub jego rodziną.
Jest również swoistym fundamentem zaufania pomiędzy podmiotami relacji
komunikacyjnej, a także zrozumienia, bez których trudno mówić o efektywnej diagnostyce i leczeniu, zwłaszcza w kontekście paradygmatu holistycznego
w podejściu do pacjenta. Rozumieć przez to należy nie tylko skupienie się na
chorobie (wywiadzie, diagnozie, procesie terapeutycznym), ale także na osobie pacjenta (na jego szeroko pojętych uwarunkowaniach psychospołecznych,
na emocjach, zachowaniu, języku, którym się posługuje) [1].
Tekst główny
Obecnie opieka zdrowotna zdąża w kierunku uzyskania konkretnego
modelu interakcji. Najbardziej aktualny jest model partnerski, którego celem
jest współuczestnictwo pacjenta w procesie leczenia. Tradycyjnym modelem
relacji lekarz – pacjent jest model paternalistyczny, który ogranicza autonomię pacjenta. Modelem, w którym przykładana jest duża waga do wpływów
środowiska, stosunków rodzinnych, problemów emocjonalnych, a lekarz
współdziała z chorym i jego rodziną w formułowaniu diagnozy i planowaniu
działania terapeutycznego, jest model systemowo-partnerski [2, 3].
W modelu paternalistycznym dominuje autorytarne podejście lekarza do
pacjenta. Decyzje o wyborze najlepszego sposobu leczenia podejmuje lekarz,
a zdanie chorego jest bardzo ograniczone lub nie ma go wcale. Pacjent przyjmuje postawę bierną. Choroba jest ukazana przez pryzmat biologii. Nacisk
12
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kładzie się głównie na czynniki instrumentalne. Potrzeby emocjonalne pacjenta są marginalizowane. Można wyróżnić paternalizm o natężeniu radykalnym
oraz umiarkowanym. W modelu paternalistycznym radykalnym zakłada się,
że doświadczenie zawodowe i kliniczna wiedza medyczna są odpowiednim
zabezpieczeniem warunkującym bezpieczeństwo pacjenta, właściwą relację
z lekarzem oraz pożądany efekt leczenia. Potrzeba poszerzania wiedzy w zakresie interpersonalnych relacji lekarza z pacjentem nie jest w nim zauważana.
Lekarz w tym modelu pełni role dominującą, pacjent – bierną, a rola rodziny
nie ma w nim znaczenia. Komunikacja ma charakter jednokierunkowy w stosunku do pacjenta, charakteryzuje ją duży dystans emocjonalny. Model paternalistyczny umiarkowany uwzględnia potrzebę wymiany informacji między
lekarzem a pacjentem. Dla lekarza przekaz ten ma być pomocą w postępowaniu diagnostycznym i ukierunkowaniu leczenia, dla pacjenta zaś mobilizacją
do przestrzegania zaleconej terapii. Mamy tu do czynienia z dwustronnym
przekazem informacji, który wymaga od lekarzy wiedzy z zakresu relacyjności interpersonalnej. Komunikację charakteryzuje mniejszy dystans emocjonalny [3, 4].
Model partnerski wywodzi się z paradygmatu socjomedycznego, w którym człowiek jest pojmowany jako dynamiczny układ, funkcjonujący w sprzężeniu z innymi systemami. Choroba jest rozpatrywana na wszystkich poziomach: biologicznym, psychicznym i społecznym. Uwzględniony jest związek
między ciałem a umysłem. Postęp, rozwój nowych technologii medycznych
oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia i choroby wpłynęły na rozwój modelu partnerskiego w relacji lekarz – pacjent. Pacjent stał się
współuczestnikiem procesu leczenia i współodpowiedzialnym za jego skutki.
Jego rola nie ogranicza się już tylko do wypełniania poleceń lekarza. Jest centralnym ogniwem relacji. Lekarze zaczęli odgrywać rolę doradców przedstawiających choremu wszystkie możliwe metody diagnostyki i leczenia. Prawa pacjenta są szanowane, a autonomię chorego podczas pobytu w szpitalu regulują
akty prawne. Chorzy mają wolność decydowania, sami określają swoje dobro.
Proces leczenia jest otwarty na zgłaszane przez pacjentów potrzeby. Komunikacja na linii lekarz – pacjent jest dwukierunkowa, nastawiona na większą
dokładność. Przebiega na zasadzie porozumienia. Wymaga zbliżenia emocjonalnego, do którego potrzebna jest wiedza i umiejętności lekarza z zakresu
empatii, wsparcia emocjonalnego chorego oraz właściwego dystansu emocjonalnego korzystnego dla obu stron relacji. Pacjenci mają możliwość mówienia o swojej chorobie. Mają świadomość, że zostaną wysłuchani. Rozmowa
z personelem medycznym ma istotny wpływ na korzystny przebieg leczenia
13
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oraz kształtuje u chorego poczucie przynależności do społeczeństwa. Pacjenci
mają zaufanie do lekarzy, gdyż są przekonani o ich kompetencjach oraz pewni
tego, że zostaną potraktowani z godnością i szacunkiem. W modelu tym pojawia się również wspierająca rola rodziny. Dlatego lekarz powinien pokazywać
bliskim chorego, jak ważna jest ich rola w procesie leczenia [3, 5].
Model systemowo-partnerski wywodzi się z paradygmatu socjoekologicznego, który ukazuje istotę ludzką jako dynamiczny element szerszych
struktur rzeczywistości. Istotę zdrowia stanowi zaś dynamiczna równowaga
i potencjał zdrowotny. W modelu systemowo-partnerskim występują pomiędzy lekarzem, pacjentem i jego rodziną relacje partnerskie, które wchodzą
w skład współdziałających ze sobą systemów medycznych, rodzinnych oraz
społecznych. Lekarz ma wpłynąć również na aspekty psychologiczne, społeczne i środowiskowe. Pacjent jest traktowany indywidualnie, badany jako
dynamiczna całość. Występuje holistyczne rozumienie organizmów żywych
– wszystkie części organizmu traktuje się jako wzajemnie zależne i powiązane
w system. Dużą wagę przykłada się do wpływów środowiska, stosunków rodzinnych, problemów emocjonalnych. Lekarz współdziała z chorym i jego
rodziną w formułowaniu diagnozy i planowaniu działania terapeutycznego.
Poszczególne etapy terapeutyczne dotyczą zdrowia pacjenta, jak również zdrowia jego rodziny. Lekarz zwraca uwagę na problemy, które mogą być powodem zagrożeń zdrowotnych w rodzinie, między innymi styl życia, występujące konflikty i zaburzenia. Znajomość rodziny, a nie tylko samego pacjenta,
umożliwia lekarzowi lepsze dostosowanie formy wsparcia i większą szansę na
uzyskanie pozytywnego wyniku leczenia. Pacjent i jego rodzina odgrywają
w procesie leczenia rolę opartą na aktywności i współdziałaniu. Lekarz zaś
pełni funkcję przewodnika, doradcy w kwestiach otrzymywania pomocy oraz
profilaktyczną w kwestiach ochrony zdrowia. Jest specjalistą w zakresie edukacji zdrowotnej i medycznej. Stara się aktywnie słuchać swojego pacjenta
i jego rodziny, okazuje im szacunek, traktuje z należytą godnością. Wspiera
ich, podchodzi z wrażliwością i delikatnością, dąży do zrozumienia pacjenta.
Komunikacja jest dwukierunkowa, pełna w relacjach z pacjentem i jego rodziną. Pojawiająca się w modelu systemowo-partnerskim znacząca rola rodziny
wymaga od lekarza poza umiejętnościami komunikacji interpersonalnej i grupowej również wiedzy z zakresu nauki o rodzinie [3, 5].
W kontaktach z pacjentem lekarz wykorzystuje zawsze dwa kanały oddziaływania: czynności instrumentalne, czyli te, które ściśle wiążą się z leczeniem, oraz czynności ekspresywne, to znaczy zaspokajające potrzeby psychologiczne. W momencie gdy czynności instrumentalne mogą wywołać problemy
14
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emocjonalne (np. operacja czy inne zabiegi wywołujące niepokój pacjenta),
czynności ekspresywne ukierunkowane na stan emocjonalny mogą przywrócić
zakłóconą równowagę. Nic więc dziwnego, że w oczekiwaniach pacjentów wobec lekarzy funkcje instrumentalne mogą schodzić na dalszy plan. Dowodem
niech będą wyniki badań kilkusetosobowej grupy chorych, gdzie w ankiecie
zawierającej między innymi pytanie: „Jaki powinien być lekarz?” — na pierwsze miejsce wysunęły się wymagania dotyczące funkcji ekspresywnej. Funkcja ekspresywna to nie tylko uwrażliwienie na emocje pacjenta, lecz przede
wszystkim wyrażanie i odczytywanie własnych emocji. Nie znając bowiem
własnych uczuć, nie zrozumiemy, co się dzieje z pacjentem. Często własny lęk
czy rozdrażnienie mylnie przypisuje się innym osobom na zasadzie projekcji.
Próbując określić czyjeś uczucia, należy zawsze analizować słowa wraz z całym
kontekstem wypowiedzi, czyli: tonem głosu, kontaktem wzrokowym, mową
ciała. Wszystkie te elementy określa się mianem ekspresji niewerbalnej. Badania komunikacji interpersonalnej dowodzą, że poszczególne kanały przekazu
informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny wypowiedzi. O ogólnej ocenie wypowiedzi w 7% decyduje treść wyrażona słowami, w 38% — przekaz zawarty w tonie głosu, a w 55% — przekaz zawarty
w mimice twarzy. Komunikacja jest zaburzona, gdy aspekt relacyjny dominuje
nad treściowym i nie stosuje się podstawowych zasad poprawnej komunikacji
[6, 7, 8].
W trosce o komfort psychiczny pacjenta i poprawę własnej sprawności
zawodowej warto korzystać także z zasad organizacji otoczenia, pamiętając, że
optymalna bliskość przestrzenna pogłębia relacje między obiektami (bliska,
sygnalizująca intymność lub dalsza — dystans społeczny), a różnica poziomów wpływa na przykład na odczucie dominacji bądź podporządkowania.
Niezawodnymi technikami niewerbalnymi będą zawsze wzrok i dotyk, które
zazwyczaj ułatwiają komunikację i poprawiają kontakt, lecz nadużywane czy
stosowane bez akceptacji pacjenta mogą łatwo zaburzyć relację. Dobór technik
komunikacji powinien zależeć zarówno od cech odbiorcy, preferencji i możliwości nadawcy, jak i od charakteru sytuacji [6].
Zachowania dyrektywne (interakcje asymetryczne) bywają przydatne
w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu, kryzysowych; postawa współpracy, współdziałania i współdecydowania (interakcje symetryczne) są pomocne w kontakcie ambulatoryjnym, w chorobach przewlekłych, gdzie większą
rolę posiada pacjent, zaś lekarz pełni rolę doradcy. Czasy, w których „lekarz
był najmądrzejszy”, minęły. Humanizacja zawodów medycznych i podejście
holistyczne obecnie prezentowane w medycynie powodują włączenie pacjenta
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w proces terapeutyczny jako aktywnego uczestnika, ale to wciąż lekarz jest
osobą ustalającą zasady tej współpracy. Profesor Antoni Kępiński powiedział kiedyś, że jeśli lekarz twierdzi, że ma zły kontakt z pacjentem, to tak
naprawdę uderza tym stwierdzeniem sam w siebie, ponieważ zły kontakt
z pacjentem oznacza ograniczony dostęp do objawów choroby i utrudnienia w diagnostyce, a więc dodatkowe obciążenie i brak satysfakcji zawodowej,
a to już droga do wypalenia zawodowego. Chociaż piśmiennictwo medyczne
donosi, że osobowość lekarza charakteryzuje się wysokim stopniem kontroli
emocjonalnej i dużą odpornością psychiczną, to jednak coraz częściej spotykamy się z symptomatyką wypalenia zawodowego lekarzy. Grupą szczególnie
narażoną, obok anestezjologów, chirurgów i onkologów, z pewnością będą
lekarze rodzinni, czyli tak zwani lekarze pierwszego kontaktu. Ponieważ od
pierwszego kontaktu, tak jak od pierwszego wrażenia, zależy najwięcej. Ponadto kontakt z lekarzem rodzinnym rzadko bywa kontaktem pojedynczym,
najczęściej jest on powtarzalny, ma charakter stałego doradztwa i w opinii
pacjentów wymaga największej odpowiedzialności. Decyzja lekarza rodzinnego często wyznacza przebieg całej terapii i wpływa na dalsze losy pacjentów,
a to wiąże się z większym obciążeniem oraz dużymi wymaganiami i oczekiwaniami zarówno ze strony pacjentów, jak i innych specjalistów. Z jednej
strony, trwały kontakt z pacjentem daje lekarzowi rodzinnemu szerokie źródło informacji, umożliwia pełniejsze poznanie i zaufanie, daje większą szansę
uzyskania informacji zwrotnej umożliwiającej skorygowanie terapii. Z drugiej
strony, błędy lekarza rodzinnego rzutują na kontakty z innymi specjalistami
i mogą kształtować uprzedzenia i postawy chorych. A zatem do tej właśnie
grupy specjalistów powinno się kierować szczególny apel o nieustanne doskonalenie umiejętności społecznych. Zaś jako minimum zaleca się włączenie na
stałe do swojej praktyki zawodowej kilku podstawowych przykazań: wyrażać
się jasno, rzeczowo i zrozumiale; aktywnie słuchać; powtarzać najważniejsze
informacje; okazywać zrozumienie i akceptację; wyjaśniać, pytać i odpowiadać; być uwrażliwionym na odbiorcę, podążać za nim; unikać nieszczerości;
podchodzić indywidualnie i plastycznie; interesować się pacjentem, nie tylko
jego chorobą; uwzględniać kontekst sytuacyjny; nie opuszczać w trudnych
chwilach; dbać o racjonalną nadzieję, wspierać emocjonalnie. Gotowość do
wysłuchania, zachowanie spokoju i pozwolenie na przeżywanie różnych uczuć
to najcenniejsze postawy lekarza wobec pacjenta. Dzięki nim łatwiej będzie
zdobyć wskazówki diagnostyczne, szybciej zaprogramować terapię, a wzajemne relacje dostarczą satysfakcji i zadowolenia. Przyjazna i życzliwa postawa
wobec pacjenta potrafi także zrekompensować wszelkie deficyty kompetencji
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komunikacyjnych, więc obdarzajmy naszych pacjentów ludzką, niepotrzebującą słów, serdecznością [6].
Komunikacja interpersonalna w relacji lekarz – pacjent, to nie tylko medyczny, ale również m.in. psychologiczny i socjologiczny wymiar komunikowania wynikający z choroby. Możemy więc mówić o socjokulturowym wymiarze choroby, społecznej roli chorego, chorobie jako płaszczyźnie konfliktu
w rodzinie i społeczeństwie. W aspekcie psychologicznym rozważać możemy
dyskomfort psychiczny lekarza, chorego i jego rodziny, złego samopoczucia,
poczucia braku godności chorego, braku bezpieczeństwa, stresu, obawy przed
śmiercią. Wymiar biomedyczny to diagnozowanie i leczenie. Wszystkie te trzy
wymiary stanowią jeden element komunikacji między lekarzem a pacjentem,
przenikając się wzajemnie i wzajemnie się warunkując [7]. Komunikacja między lekarzem, pielęgniarką, a pacjentem jest szczególnym rodzajem kontaktu, na który składa się: przesłanie choremu wstępnych informacji; właściwa
rozmowa – wywiad medyczny; odczytanie przekazów werbalnych i niewerbalnych z ukrytym podtekstem; przekazanie choremu informacji - rozmowa
terapeutyczna stosowana u chorych, którzy tego potrzebują. Przeprowadzone
w Europie Zach. i opublikowane w 2003 r „British Journal of Medicine” badania pokazują, że aż 60% pacjentów wychodzących od lekarza zapomina, co
zostało im przekazane. Czy jest to ważne? Zdecydowanie tak. Słaba zdolność
komunikacji doprowadza do sytuacji, o których nieraz opowiadają pacjenci:
lekarze np. posługują się medyczną terminologią, przedstawiając diagnozę
ciężkiej choroby, ale nie potrafią okazać ludzkich uczuć, albo są małomówni, szorstcy, nie traktują pacjenta jako partnera do rozmowy. Odpowiednia
komunikacja lekarza i pacjenta to nie tylko komfort obcowania w niekomfortowej sytuacji, ale również element składowy skutecznego leczenia [8, 10].
Brak należytej komunikacji bezpośrednio wpływa na nieprzestrzeganie zaleceń
terapeutycznych. Problem jest nie tylko polski – niestosowanie się do zaleceń
lekarskich w wypadku krótkotrwałego leczenia infekcji za pomocą antybiotyków wynosi na świecie blisko 40 proc., a w Polsce dotyczy, aż 83 proc. chorych.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, kiedy mamy do czynienia
z chorobami przewlekłymi, nowotworowymi. Problemy komunikacyjne,
mogą decydować o przedłużeniu życia pacjenta stosującego się lub niestosującego się do zaleceń lekarskich. Dr Tomasz Socha z Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie powołując się na międzynarodowe badania
u chorych leczonych Inhibitorem kinazy tyrozynowej (IKT - lek stosowany
w terapii przewlekłej białaczki szpikowej) twierdzi, że nieprzyjęcie trzech dawek preparatu w ciągu miesiąca sprawia, że szansa na osiągnięcie odpowiedzi
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molekularnej spada z 90 do około 17 procent. Zdaniem prof. Przemysława
Kardasa, olbrzymią rolę w motywowaniu pacjenta do stosowania terapii we
właściwy sposób odgrywa umiejętność komunikacji lekarz-pacjent. Żaden lek
nie jest skuteczny, dopóki nie zostanie przyjęty. Dlatego tak ważna jest rola
lekarza. Jeśli pacjent nie wie, jak się leczyć i po co, to terapia się prawie na
pewno nie uda. Stangierska i Horst-Sikorska podkreślają ogromną rolę empatii, która ułatwia kontakt przez wyobrażeniowe stawianie się na miejscu
pacjenta, oraz asertywności, która nie tylko pozwala na dystansowanie się do
spraw, nad którymi nie ma się kontroli dzięki temu zabezpiecza lekarza przed
wypaleniem zawodowym, stanami depresyjnymi czy obronną utratą wrażliwości. Korzyści płynące z prawidłowej komunikacji, ze zbudowania dobrego
kontraktu z pacjentem to, zdaniem Czelej i Kaczyńskiej: więcej i pełniejsze
informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta; pacjent wierzy w umiejętności
lekarza; pacjent mający zaufanie do lekarza stawia mniejszy opór wobec terapii; partnerstwo i współpraca lekarza z pacjentem w procesie leczenia; pacjent
bierze współodpowiedzialność za proces leczenia [7, 8, 9].
Wśród najbardziej popularnych barier komunikowania związanych z pacjentem wymienić należy przede wszystkim niechęć w ujawnianiu lekarzowi
wszystkich informacji związanych ze stanem zdrowia zarówno z obawy przed
„gorszą” diagnozą jak i przez przekonanie, że muszą one dotyczyć choroby,
a lęk czy stan depresyjny może zostać przez lekarza odczytana jako słabość.
Dodatkowo, pacjenci uważają lekarzy za bardzo zajętych i nie chcą dodatkowo ich obciążać. Poważną przeszkodą w procesie komunikacji jest jednak zdaniem pacjentów i specjalistów zajmujących się tą tematyką, używanie przez
lekarzy żargonu medycznego, niezrozumiałego dla pacjenta [8].
Różnice kulturowe mają wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia, co
wpływa na sposób komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz na efektywność leczenia w różnych krajach Europy. Brink-Muinen i współautorzy
zauważyli, że w krajach Europy wschodniej relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem są bardziej hierarchiczne, niż w części zachodniej [11]. W Polsce dominuje forma paternalistyczna komunikacji, gdyż często pacjent jest przekonany,
że to lekarz powinien podejmować większość ważnych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. W Wielkiej Brytanii tymczasem funkcjonuje zarówno
model paternalistyczny jak i partnerski. W wielkiej Brytanii opieka zdrowotna jest bardziej afektywna niż w Polsce. Brytyjski styl komunikacji uobecnia
więcej zrozumienia, zatem polski – mało kontaktu wzrokowego, mało rozmowy i bardziej biomedyczny styl, skupienie na aspektach medycznych kosztem
porozumienia (może to wynikać ze zbyt krótkiego czasu wizyty w gabinecie
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lekarskim) [12]. Dzięki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) wiemy, że ze wszystkich krajów europejskich to właśnie w Polsce
lekarz poświęca najmniej czasu pacjentowi, brakuje czasu na zrozumiałe wyjaśnienie informacji medycznych, zadawanie pytań przez pacjenta oraz na współpodejmowanie decyzji dotyczących leczenia [13]. Badanie Ośrodka Studiów,
Analiz i Informacji z 2016 roku pokazuje, że tylko 59,6% polskich pacjentów
uważa, że lekarz poświęca pacjentowi wystarczającą ilość czasu podczas konsultacji, gdzie średnia krajów z Unii Europejskiej wynosi 82,8% (najlepiej w tej
statystyce wypada Belgia – 97,5% i Czechy – 97,2) [13, 14]. Bardzo ważnym
problemem jest również stopień zadowolenia pacjenta ze świadczonych usług
medycznych oraz z komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. W Polsce spora część pacjentów jest niezadowolona z relacji z personelem medycznym, między innymi z powodu braku umiejętności nawiązywania
kontaktu psychicznego lekarza z chorymi. Pacjenci czasami boją się pytać o to
co ich niepokoi i często nie rozumieją tego co mówi lekarz [13]. Komunikacja
ma istotny wpływ na przeprowadzony sposób leczenia pacjenta i jego skutki
końcowe. Dzięki właściwej komunikacji możliwe jest dokładne przeprowadzenie wywiadu, postawienie prawidłowej diagnozy oraz sukcesywne zakończenie
terapii. Dzieje się tak z powodu większego zaufania do lekarza, pacjent jest
bardziej zaangażowany w proces terapeutyczny. Przekłada się to na zadowolenie pacjenta z usług medycznych [15, 16, 17]. W badaniu przeprowadzonych
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 2015 roku, wykazano, iż pomimo dobrze ocenianej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem
(zarówno przez klinicystów i przez pacjentów), istnieją pewne deficyty w zakresie czasu, ilości i charakteru dostarczanych informacji medycznych. Wyniki sugerują aby lekarze stosowali indywidualizację i personalizację kontaktów
z pacjentami w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego [15]. Zarówno wyniki badania z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jak
i normy w szkole niemieckiej (szkolenia dla personelu medycznego dotyczące
komunikacji na poziomie lekarz-pacjent w Niemczech), mówią o odpowiednim porozumiewaniu się przy użyciu prostego języka, unikaniu terminologii
medycznej niezrozumiałej dla pacjenta [15, 18]. Co więcej, nowe zalecenia,
wg „Journal of General Internal Medicine” zwracają bardzo uwagę na empatię
w trakcie komunikacji lekarza z pacjentem. Mary C. Beach i współautorzy
proponują „nowy model praktykowania medycyny”, czyli „opiekę skoncentrowaną na relacji” (ang. relationship-centered care – RCC), która polega na
następujących założeniach: relacje w opiece zdrowotnej powinny obejmować
osobowość uczestników, afekty i emocje są ważnymi składnikami tych relacji,
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wszystkie relacje związane z opieką zdrowotną występują w kontekście wzajemnego wpływu, pielęgnowanie prawdziwych relacji w służbie zdrowia jest
bardzo istotne i wartościowe moralnie [19, 20].
Zakończenie
Komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem jest jedną z ważniejszych
zmiennych mających wpływ na proces powrotu do zdrowia, a także na zapobieganie nawrotowi choroby. Efektywna komunikacja lekarza z pacjentem
jest związana z lepszymi wskaźnikami zdrowia somatycznego, psychicznego
i społecznego. Odpowiednia komunikacja między lekarzem i pacjentem pomaga uregulować emocje, pozwala na lepszą identyfikację potrzeb, percepcji,
oczekiwań oraz zwiększa zaangażowanie w zalecaną terapię. W przebiegu procesu leczenia fundamentalne znaczenie ma zwrócenie uwagi na subiektywne
doświadczenia choroby przez pacjenta. Każdy pacjent ma swój indywidualny
sposób przeżywania choroby. Chorzy, oprócz profesjonalnej opieki medycznej, potrzebują wsparcia psychicznego. Relacja lekarz – pacjent opiera się na
interakcji ludzi zajmujących nierówne pozycje, często nie ma charakteru dobrowolnego, jest obciążona emocjonalnie i wymaga ścisłej współpracy. Relacja miedzy lekarzem i pacjentem uległa transformacji. Pacjenci stali się klientami usług medycznych. Mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące
swojego życia, a nawet zdrowia. Są bardziej świadomi swoich praw, wymagający, mają możliwość wyboru placówki, która w pełni zaspokoi ich potrzeby zdrowotne, socjalno-bytowe, psychologiczne. Lekarze nie muszą posiadać
wrodzonych umiejętności komunikacyjnych, mogą je nabyć poprzez naukę
i ćwiczenia. Muszą mieć jednak chęci, samodyscyplinę i przede wszystkim
czas. Dobrym krokiem byłaby też zmiana w programie kształcenia studiów
medycznych. Zwiększenie liczby zajęć związanych z komunikacją interpersonalną oraz poszerzenie świadomości lekarzy w kwestii tego, jaką rolę pełnią
w procesie leczenia. Byłoby to pomocne również w uniknięciu wielu konfliktów, nieporozumień, barier komunikacyjnych, które są wynikiem niewłaściwej komunikacji interpersonalnej. Na skuteczną komunikację z pacjentem
wpływa, oprócz umiejętności interpersonalnych lekarza, również wiele innych
czynników, między innymi: relacje z innymi pracownikami szpitala, kultura
organizacyjna placówki, wiedza, doświadczenie pracowników oraz ich stan
emocjonalny.
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COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENTMODELS OF COMMUNICATION
AND FUNCTIONING IN EUROPE

Summary: The doctor-patient relationship is a specific type of interpersonal communication. Not only because of the medical nature, but
also because of the specificity of the information provided - sometimes very difficult for the recipient. The problem in communication
between medical staff and patients is so great that not only patients
and the media, but also the doctors themselves, pay attention to it.
The problem of communication between the patient and the doctor
is becoming more and more important nowadays. at a time when the
effectiveness of medical therapies depends not only on the availability
of effective, innovative methods of treatment, but also to a large extent
on the systematic use of drugs by patients and compliance with medical
recommendations, the agreement between the doctor and the patient
becomes one of the main factors influencing the effectiveness of the
treatment.
Keywords: Communication, doctor, patient, model, relations.
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THE IMPORTANCE OF AUTHORITY
IN SHAPING THE SENSE
OF QUALITY OF LIFE
IN THE PERCEPTION OF YOUTH

Summary: The subject of the considerations of this article is the importance of authority in shaping the sense of quality of life in the perception of young people. The strategic property of authority is exerting influence on others and determines the functioning of a person in many
areas of his life. The theoretical part deals with the quality of life, the
definition of authority and the importance of authority in the perception of young people. The aim of the conducted research was to find
out the opinions of young people about the properties of authorities
in life. The study used a proprietary questionnaire. The material collected in the course of the research and the analyzes carried out show that
young people have a need to have authorities in their lives.
Keywords: Authority, youth, quality of life.

Introduction
The semantic scope of the concept and the related issues are treated
as a social phenomenon and described in terms that characterize a given individual who has it or to whom it is assigned in a given field for various reasons.
The purpose of this chapter is to present the results of research carried out in
a group of adolescents aged 14 to 19. 76 respondents participated in the study.
Mgr Joanna Kata, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
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Thanks to authorities, young people strive for something in their life, they are
able to shape their authority. Authorities prepare young people for real life
and help them value values in their lives.
Quality of life in the context
of selected theoretical assumptions
Quality of life is defined as the level of satisfaction with your existence.
Quality of life is one of the most popular themes and categories of life that
usually relate to human existence due to its multi-dimensional nature. Even
if this term is not used, the quality of life for every person is a fundamental
concept, and most efforts are directed to improving or maintaining the level
of quality of life2. The sense of the quality of life is an assessment of how
a person lives his life and to what extent he evaluates it. Everyone perceives
their reality in a different way, thus making their own interpretation. It takes
into account one's own needs, desires and previous experiences3. Andrzej
Kaleta believes that the quality of life is the essential needs of the individual
and the opinions on how to satisfy them. In the author's opinion, existential
values are a precise or inferred concept of what is worthy of attention and
characteristic of a given group or individual4. It is worth paying attention to
the factors determining the quality of life of young people, depending on the
age and development level, external factors are mentioned, especially living
conditions related to the socioeconomic status of the family and support received from relatives5. Moreover, the sense of the quality of life is important
because it depends to some extent, the person will live his life and to what extent he will value it. It is worth emphasizing that the factors determining the
quality of life of adolescents depend on age and developmental level, which
may suggest that the support received from relatives is very important.

2
J. Owsiański, T. Trachalski, Współczesne problemy zarządzania. Pomiar jakości życia. Uwagi
na marginesie pewnego rankingu, Warszawa 2008, s. 62.
3
M. Tatala, K. Janowski, K. Wałachowska, K. Król, B. Serej, Jakość życia u kobiet w aspekcie
przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego, „Horyzonty Psychologii” 2013, tom
III , s. 165.
4
A. Kaleta, Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej: studium podobieństw i zróżnicowań
środowiskowych, Toruń 1998, s. 28.
5
N. Ogińska-Bulik, M. Kobylarczyk, Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków- wychowanków Domu Dziecka, „Psychologia Społeczna” 2017,
nr 2(41), s. 176.
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The definition of authority theoretical outline
The word "authority" comes from Latin and signifies the influence, importance, appreciation and respect that people enjoy. There are definitions that
state that authority is a specific property inherent in a person or institution,
as well as a relationship between two people in which one person recognizes
the will of the other person and adapts to this will6. Authority in social sciences
is defined as the property of a person or institution specifically empowered
to issue orders, orders and as a relationship between two institutions, one
of which is superior and the other is subordinate7. The concept of authority defines a psychosocial phenomenon consisting in trusting and respecting
a specific person or institution, recognizing significant substantive competences and moral values8. The semantic scope of the concept as well as the related
issues may be broad, when it is treated as a social phenomenon, or narrow,
when it is described in terms of a feature characterizing a given individual,
who has it, or to whom it is assigned in a given field for decisive reasons9.
Authority is treated as "a feature or set of features with which a specific
institution, group or individual is characterized"10. Authority is the result of
specific social relations that occur between individuals. In addition, it is also
a relationship due to the existence of certain attributes and features that are
the product of human activity in the surrounding reality11. Trust is always an
indispensable ingredient of authority. One cannot talk about the influence of
an authority without the trust of a person who respects it 12. It is worth noting
that, according to the assumptions of developmental psychology, "a person
has natural needs and a tendency to imitate others. Therefore, observing and
repeating the behavior of specific examples and patterns is inscribed in the
development mechanism of a child, adolescents, but also an adult "13. A special
type of authority is parental authority, which comes naturally from the very

M. Jasiński, Psychologiczne aspekty konstruowania autorytetu [w:] Autorytet czy potrzebny
w procesie edukacji?, (red.) A. Olubiński, Toruń 2012, s. 23.
7
B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: Geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 1991, s. 14.
8
T. Aleksander, Geneza i cechy współczesnych autorytetów polskich [w:] Autorytety polskie, (red.)
B. Gołębowski, Łomża 2002, s. 139.
9
Por. B. Marcińczyk, Autorytet osobowy…, op. cit., s. 8.
10
Zob. S. Dziabała, Autorytety wiejskie. Studium socjologiczne, Warszawa 1973, s. 13.
11
Marcińczyk, Autorytet osobowy…, op. cit., s. 32.
12
Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996, s. 126.
13
A. Olubiński, Rola autorytetu mistrza w procesie edukacji-zamiast wprowadzenia [w:] Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji, (red.) A. Olubiński, Toruń 2012, s. 9.
6
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relationship between parents and child14. Parents are the child's first educators
and teachers who act as first initiators and guides in the child's life. In addition, it is the parents, as the first educators, who exert great inspiration on the
behavior patterns and attitudes of their children, especially by setting appropriate social norms and values that will be accepted and recognized15. Parental
authority in proportion to the level of the child's development, should allow
his child the freedom to formulate opinions16.
The importance of authority
in the perception of young people
Adolescence is an important and difficult stage in everyone's life.
It is important for the adolescent to be able to trust permanent determinants
on which to rely in order to seek his own place in the world. In the literature
on the subject, the need for authority can be found more and more often.
This is related to setting certain limits for the child, so that he can orientate
and see which behaviors will be accepted and appropriate from the environment, and which will not be accepted.17. The strategic quality of authority
is usually to influence others. Authority can, in particular, play an educational function, which is expressed by influencing the charges by a person who
is appreciated, and they are most often family, teachers or an outstanding individual whom the young person respects. Therefore, an authority is a person
who acts as a guide facilitating orientation in social realities adapted to the
expectations of the environment. In addition, an individual endowed with
authority is able to trigger initiatives in young people and inspire them to
act, which will allow them to discover their own talents and abilities. Jacek
Dominian perfectly described it "children need a model from which they
can learn and protection against reflexes that they are not able to control"18.
The first social group in which the authority on the child's personality is
demonstrated is always the family. Therefore, for natural reasons, parents become the first role models in a young person's life. Moreover, their influence
K. Frenz, Autorytet rodziców jako doradców w decyzjach edukacyjnych młodzieży [w:] O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, (red.) M. Bednarska, Toruń 2009, s. 45.
15
A. Łuczyński, Autorytet rodziców a styl i jakość życia współczesnej rodziny [w:] Przemiany
wartości i stylów życia w ponowoczesności, (red.) J. Daszykowska, M. Rewera, Warszawa 2010,
s. 151.
16
S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły, Warszawa 1999, s. 8.
17
A. Sawulska, Wychowanie- teorie i obserwacje, „Wychowawca” 2008, nr 7, s. 9.
18
J. Dominian, Autorytet, Warszawa 1988, s. 57.
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on the pupil's personality becomes invaluable, especially in the earlier stages of
development. In addition, it is the son or daughter who respect the parent due
to the confirmed competence in a specific field, and thus show a tendency to
extend the scope of his knowledge to other areas of a young person19.
Methodological assumptions of own research
The studies, the results of which will be presented below, were conducted
among 76 respondents (53.9% women, 46.1% men). The aim of the research
conducted with the use of a proprietary questionnaire was to find out the
respondents' opinions on the properties of authorities in the life of contemporary youth. Students of the 7th and 8th grade of primary school, pupils of
care and educational institutions and high school students participated in the
study. The research was carried out from November 2020 to January 2021.
The research was carried out using a self-designed online survey. The research
area focused on an own questionnaire devoted to adolescents aged 14 to 18.
The main question is:
How does youth perceive authority?
The following research hypotheses were adopted in the study
1. People's values are important for young people.
2. Today's youth do not have good role models.
3. Nowadays young people have role models to follow.
Analysis of own research results
The data contained in Figure 1 indicate that the vast majority (47.4%)
of respondents associate the word authority with a person who inspires trust.
A significant proportion (28.9%) believe that the word authority is a respected
person who has an impact on the behavior and thinking of other people. According to the answers given (21.1%), the word authority is associated with
an expert in some field. However, 2.6% of respondents selected a different
answer.

19

M. Rewera, Autorytety w świadomości młodzieży licealnej, Stalowa Wola 2008, s. 135.
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Chart 1. Who is the authority

Source: Own study based on research.

Another question that the respondents answered was to indicate
what characteristics, in their opinion, influence being considered an
authority. Most often, the respondents indicated that it was determined
by experience (40.8%). The next most numerous answer was education
(32.9%). According to the answers given, they believe that it is broad
knowledge (27.6%), and 26.3% say that it is popularity. For 14.5%
it is the ability to subjugate others, for 10.5% of respondents it is the
position they hold. As the respondents could select several answers, the
sum of the percentages is not 100%.
Chart 2. Component features of a person with authority

Source: Own study based on research.

Another question asked of the respondents was whether it is important to have role models in life. The greater half, 73.7% of the respondents' answers are definitely yes. The next most numerous answer
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was yes (22.4%). The next answers were probably no, Definitely no, I
don't know. The respondents marked these answers 1.3% each.
Chart 3. Patterns to follow

Source: Own study based on research.

Respondents answering the next question, which of the following groups has the greatest impact on your life decisions? the most frequent answer was family (43.4%). The next most frequently selected
answers were scientists (19.7%), sportsmen (17.0%), and television
personalities (17.1%). The least frequently marked answers were peers
and another group. The respondents marked these answers after 1.3%
of all answers.
Chart 4. Group influencing life decisions

Source: Own study based on research.
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The next question was Is there a person in your life who impresses you
and would you like to imitate him? The respondents most often answered
that in my life there is a person who impresses me and I would like to imitate
her (88.2%). Another answer was in my life is a person who impresses me,
but I would not like to emulate her (9.2%). The least frequently respondents
answered that there was no such person in my life (2.6%).
Chart 5. People who are impressive

Source: Own study based on research.

The next question asked in the survey of the surveyed group was To
what extent are the following values important to you? The most important
values in terms of the number of responses were family happiness, success
and fame, honesty and justice. All values were important for the study group.
The majority of the answer was that the values listed below are very important.
It can be concluded that education, power, family happiness, success and
fame, honesty and justice are to a large extent important values according to
the studied group. The chart below shows the responses of the surveyed group
in terms of the degree of perception of values.
Chart 6. Social values

Source: Own study based on research.
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The next chart presents the respondents' answers to the question Do you
think that in today's world young people of your age need or do not need
authorities? The most common answer to the question asked was that we definitely need it (82.9%). The next most frequently selected answer was rather need (13.2%). The least frequently indicated answers were we don't need
(1.3%), we definitely don't (1.3%), I don't know (1.3%).
Chart 7. Authorities

Source: Own study based on research.

The respondents participating in the study were aged from 14 to 19
years. The study included 6 (14-year-olds), 8 (15-year-olds), 19 (16-year-olds),
17 (17-year-olds), 15 (18-year-olds) and 11 (19-year-olds). People aged 16
were the most numerous. The chart below shows the number and age of the
study group.
Chart 8. Age of the study group.

Source: Own study based on research.
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End
Based on the conducted research, it can be concluded that the adopted
hypotheses were partially confirmed. The first one assumes that the values
guided by people are important for young people. The conducted research
indicates that these are family happiness, success, fame, honesty and fairness,
and these are the values that guide young people in their lives. The content
of the second hypothesis assumed that today's youth do not have good role
models. The research results carried out in the study do not confirm this
hypothesis, because the majority of young people decided that they had
a person in their life who impressed them and would like to imitate her.
The last detailed hypothesis assumed that adolescents nowadays have role models.
The conducted research proves that the hypothesis has been confirmed. Almost half of them (43.4%) recognized that they are scientists, and for (19.7%)
respondents it is a family. Summing up, the conducted research confirms the
main hypothesis. According to the majority of respondents, authority is associated with a person who inspires trust and is respected. They believe that
having role models is important, so they are guided by values in their lives.
Young people see the importance of signposts in their lives. Authority in modern times has not completely lost its importance in determining the shape of
a young man's existence. The transformations that have appeared in the social
reality and the ever diminishing role of the family in the life of a young person
and changes in the nature of the bond between its members, which certainly
influenced the authority of the parents. It is worth noting that in this context,
young people see their parents as role models. Thanks to authorities, young
people strive for something in their life, they are able to shape their authority. Authorities prepare young people for real life and help them value values
in their lives. The quality of the authority and values of people who play
a significant role in the life of the young generation are very important, as
they learn from them and prepare for adult life. It is important that authority
is not considered something unattainable, but should be inscribed in a given
person who is able to set an example by his actions. The material collected
in the course of the research and the analyzes carried out show that young
people have a need to have authorities in their lives. Authorities are a signpost.
People look for them to make their lives easier, to make some self-determination and choose their own path. In the past, authorities were family members
- grandparents, parents. Now it is less and less common to meet a young man
who admits that his father or mother is a role model for him. Most important
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is the quality of authority, the value of people who play an important role
in the life of a young person, because it is from them that he learns and, by
their side, he prepares for adult life. Both the traditional authority (parents)
and media authorities can carry both positive and negative role models. They
can support each other or be in opposition and contradiction in their values.
It is important, however, that authority is not considered something unattainable, abstract, but should be inscribed in a given person who, through his
actions, tries to set an example and be guided by the professed principles.
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ZNACZENIE AUTORYTETU
W KSZTAŁTOWANIU POCZUCIA JAKOŚCI ŻYCIA
W PERCEPCJI MŁODZIEŻY

Streszczenie: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest znaczenie autorytetu w kształtowaniu poczucia jakości życia w percepcji młodych ludzi. Własność strategiczna władzy wywiera wpływ na innych
i determinuje funkcjonowanie człowieka w wielu dziedzinach jego życia. Część teoretyczna dotyczy jakości życia, definicji autorytetu oraz
znaczenia autorytetu w percepcji młodych ludzi. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii młodych ludzi na temat właściwości życiowych autorytetów. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz. Z materiału zebranego w toku badań i przeprowadzonych
analiz wynika, że młodzi ludzie mają potrzebę posiadania autorytetów
w swoim życiu.
Słowa kluczowe: autorytet, młodość, jakość życia.
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THE IMPORTANCE
OF PHYSICAL ACTIVITY
ON THE QUALITY OF HUMAN LIFE

Summary: The subject of the considerations of this article is the importance of physical activity on the quality of human life. Physical activity has a significant role in self-perception, in increasing self-esteem
and self-confidence, improves our well-being, overall appearance and
figure. The theoretical part deals with the subject of physical activity in
the context of quality of life. The aim of the research was an attempt
to determine the importance of physical activity on the quality of human life. The study used the diagnostic survey method, the tool was
the original questionnaire. In the light of the research results obtained,
it appears that the majority of physically active respondents are happier
and healthier, and thus have a greater sense of quality of life.
Keywords: Physical activity, quality of life, well-being, figure.

Admission
The role of physical activity is extremely important in human life. Regular
physical activity results in positive changes in the functioning of the nervous
system: it supports intellectual performance, reduces nervous tension, depression and anxiety. Physical activity appropriate to age and physical fitness is the
best way to stay healthy and well-being.
Physical activity is still a very long-lived phenomenon and therefore
it is worth looking for further research in this area. The aim of this article is to
1

Mgr, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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present the results of research on the importance of physical activity on the
quality of human life. 113 respondents participated in the study. The research
was conducted from February 2021 to May 2021.
Physical activity and the quality of life theoretical context
Physical activity appropriate to age and physical fitness is the best way to
maintain health and well-being (Drabik, 1999, p. 125). It is a very important
element of a healthy lifestyle and an important factor determining the proper
development of a person during his existence. The concept of physical activity
appears in the field of physical culture sciences interchangeably or equally
with the term physical activity and means not only a factor that determines
health, but also one of the most important human development needs. Zofia Żukowska argues that physical activity is a coherent and essential unit of
a healthy lifestyle, without which proper development is not possible (Żukowska, 2008). Physical activity is an integral part of our lives, thanks to which
we can prevent various diseases, especially obesity, which is becoming more
and more frequent (Wojtyła, Biliński, Bojar, Wojtyła, 2011, p. 337). Physical
activity is defined as the work of skeletal muscles accompanied by functional changes in the human body, as well as muscle effort that causes a set of
changes in the body leading to energy expenditure higher than the resting
level (Bielski, 2005). In addition, physical activity is now widely understood,
thus covering various forms of human activity, including: physical exercises,
i.e. planned, structured and repeated body movements aimed at improving or
maintaining various building blocks of physical fitness (Woynarowska, 2008,
p. 314) . The changes that occur in the body under the influence of systematic physical activity are significant. Physical activity is important for bone
mineralization, preventing postural defects and increasing the vital capacity
of the lungs and breathing depth, and it shapes the more economical work of
the heart (Wojtyła, Biliński, Bojar, 2011, p. 336). It is worth paying special
attention to the quality of human life. In the literature on the subject, you
can find many meanings of this term. According to Tadeusz Tomaszewski, the quality of life should be equated with both the quality of the world
and the quality of man (Tomaszewski, 1976). Then the quality of life is
"a set of elements occurring in various proportions and with varying intensity, which include: a wealth of experiences, level of awareness, level of activity, creativity and participation in social life" (Tomaszewski, 1976, p. 204).
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For Andrzej Kaleta, the quality of life includes the needs “which the individual
considers the most important for his life and the individual's opinions on the level
of their satisfaction” (Kaleta, 1988, p. 25). The sense of the quality of life
is an assessment of how a person lives his life and how he evaluates it. Each
individual perceives reality in a different way and thus makes an interpretation.
It takes into account one's own needs, desires and previous experiences
(Tatala, Janowski, Wałachowska, Król, Serej, 2013, p. 165). Physical activity
is undertaken for intrinsic rather than extrinsic motivation, although sometimes
external factors are used to increase intrinsic motivation (Vallerand, Losier,
1999). The role of recreational activity in ensuring a high sense of quality of life
is confirmed, inter alia, by reports from the World Health Organization.
It was found in them that scientific research shows that regular physical recreational activity, providing rest and relaxation, engaging in satisfying social
relations help to strengthen the sense of quality of life (Włodarczyk, 1999).
Physical activity has a significant role in self-perception, in increasing
self-esteem and self-confidence, improves our well-being, general appearance
and, especially, figure. In addition, it calms down and calms the body down,
providing satisfaction with life and oneself.
Findings
The research concerned selected forms of physical activity of modern man.
In order to obtain answers to research questions, a survey was conducted with
the use of a questionnaire of own construction. The aim of the research was
to find out the opinions on the physical activity of modern man. The research
group included 113 people, among whom 61.1% were women, while 38.9%
were men. People aged 18-45 were examined. The most numerous group were
people aged 38 (8.8%), and the least numerous people aged 20 (1.8%).
The questionnaire allowed for examining the opinion of modern man's
physical activity.
Main question: Can physical activity improve the sense of quality of life?
The following research hypotheses were adopted in the study:
1. Physical activity can contribute to better well-being.
2. Due to the type of work performed, the respondents will undertake
physical activity depending on the availability of free time.
3. Physical activity is related to better well-being and health, and thus
a better sense of quality of life.
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The percentage data in Figure 1 show that the vast majority (43.4%)
of the respondents lead a very active lifestyle. A significant part of the study
group, because (25.7%), leads a moderately active lifestyle. The next most
frequently selected answer by the respondents was leading an active lifestyle
(23.9%). Not much, because only (7.1%) of the respondents considered that
they lead a not very active lifestyle. When analyzing chart 1, it can be concluded that the studied group leads an active lifestyle to a greater or lesser extent.
Chart 1. What kind of lifestyle do you lead?

Source: Own research.

Another question in the survey was a question about the professional
work of the respondents. A large majority (87.6%) of the respondents stated
that they worked professionally, the number of respondents (12.4%) admitted that they did not work.
Chart 2. Do you work professionally?

Source: Own research.
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The next question was the nature of the work performed. Most of the respondents admitted that they perform a mixed type of work (35.4%). The next
largest group were the respondents who performed sedentary work (34.5%).
Then, the respondents of standing work took (29.2%) of the study group. Not
much, because only (0.9%) admitted that they did not do any work.
Chart 3. What is the nature of your job?

Source: Own research.

In the next question, the respondents answered how often they spend
their free time actively. Almost half of the respondents admitted that they
spend their free time actively (49.6%) at every possible opportunity. According to the answers given, (21.2%) of the respondents admitted that they actively spend their free time in physical activity at the request of their children.
The next most numerous answer given by the respondents was that they very
rarely spend their free time actively. The least numerous answer of the respondents was that they prefer to spend their free time passively (14.2%).
Another question answered by the respondents was what means of transport they use. Most of the respondents admitted that they go on foot (32.7%).
Another answer in terms of the number of people was using public transport
(30.1%). According to (22.1%) of the respondents, the means of transport
is a car. The smallest number (15%) of respondents admitted that they choose
the bicycle as a means of communication.
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Chart 4. How often do you actively spend your free time in physical activity?

Source: Own research.

Chart 5. What means of transport do you use?

Source: Own research.

When asked how often do you spend your free time, the respondents
admitted that they spend their free time by practicing sports (46%), and the
respondents indicated another answer by spending their free time gardening
(45.1%). According to (44.2%) of the respondents, home activity (cooking,
cleaning, working in the garage) is their form of spending time. Relaxation
after work for (22.1%) respondents is a form of spending free time, similarly
(22.4%) of respondents admitted that they spend their free time watching
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TV. The lowest number of respondents (8.8%) had free time reading books.
As the respondents could select several answers, the sum of the percentages
is not 100%.
Chart 6. How do you spend your free time?

Source: Own research.

The percentage data in the next chart shows that the majority of respondents undertake physical activity several times a week (41.6%). A significant
part of the group (33.6%) indicated that they undertake physical activity every day. According to the answers given, the respondents undertake physical
activity several times a month (24.8%). None of the respondents marked the
answer at all.
Chart 7. How often do you take up physical activity?

Source: Own research.

43

JOANNA KATA

Another task of the respondents was to answer the question in what period of their physical activity. The respondents most often answered that it did
not matter in what period of their physical activity (37.2%). The next most
numerous response was undertaking physical activity in the winter (30.1%).
Two responses qualified at a similar level, the respondents stated that undertaking physical activity in the summer period (16.8%) and undertaking
physical activity throughout the year (15.9%).
Chart 8. In what period do you undertake physical activity?

Source: Own research.

In the next question, the respondents answered what forms of physical
activity they use. Most of the respondents (31.9%) stated that they use cycling as a physical activity. The next most numerous answers were gymnastics
(20.4%) and walking (20.4%). Running as a physical activity for the respondents was another form of physical activity (18.6%). Another form of physical activity was dancing (5.3%). The least (3.5%) of the forms of physical
activity was swimming (3.5%).
The respondents, when answering the question whether they practice
sport professionally or as an amateur, a large majority, 68.1%, answered that
they practice sport as an amateur. 19.5% of the surveyed group is professionally involved in sports. Few, because 12.4% of the respondents said that they
had no opinion in this regard.

44

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE QUALITY OF HUMAN LIFE

Chart 9. What forms of physical activity do you use?

Source: Own research.
Chart 10. Do you practice sports professionally or as an amateur?

Source: Own research.

The next question that appeared in the survey was what is the main goal
of the respondents undertaking physical activity. For the majority of respondents, the form of spending free time is the main goal of undertaking physical
activity (35.4%). Slightly fewer respondents said that improving the figure
and a shapely figure is the main goal of their physical activity (29.2%). Another answer of the respondents was the improvement of physical condition
45

JOANNA KATA

(22.1%). The next most numerous response was the form of recreation
as a form of physical activity (7.1%). The least, because (6.2%), for the respondents - improvement in well-being (6.2%). was the aim of undertaking
physical activity.
Chart 11. What is the main goal of your physical activity?

Source: Own research.

The respondents, when answering the question whether the university/
workplace enables them to play sports, most often answered yes (93.8%). Not
much, because (6.2%) said that the university/ workplace did not allow them
to play sports.
Chart 12. Does the university/ workplace allow you to play sports?

Source: Own research.
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The respondents, answering the question about the reasons for starting
physical activity, admitted that the most common reason for starting physical
activity was the improvement of the external appearance (38.1%). Another
reason for the respondents to start physical activity is to improve the functional efficiency of the body (34.5%). Another reason for the respondents to
start physical activity is to get rid of excess body (31%). Improving well-being
is another reason why the respondents started physical activity (26.5%). For
(18.6%) of respondents, the doctor's recommendations are the reason to start
physical activity. The lowest number of respondents (3.5%) said that a stronger sleep may be the reason for starting physical activity. As the respondents
could select several answers, the sum of the percentages is not 100%.
Chart 13. What are the reasons for your recognition of exercise activity?

Source: Own research.

In the next question, the respondents admitted for what reasons they do
not undertake physical activity. For (35.4%) of the respondents there are no
reasons why they do not take up physical activity. The same number of respondents admitted that spending some time on passive rest may be the reason
for not taking up physical activity (35.4%). Lack of access to the facility and
equipment for (25.7%) respondents is the reason for not taking up physical
activity. Another reason for not taking up physical activity is the lack of material resources (23.9%). The respondents admitted that their health condition
may be the reason for not taking up physical activity (18.6%). Another reason
why the respondents would not take up physical activity is the lack of companionship (15.9%). The smallest number of respondents admitted that laziness
is the reason why they would not take up physical activity (3.5%). As the respondents could select several answers, the sum of the percentages is not 100%.
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Chart 14. For what reasons do you not take up physical activity?

Source: Own research.

One of the last questions on which the respondents expressed their
opinion was what kind of person they consider themselves in the context of
physical activity. The respondents admitted that most consider themselves
a person who exercises systematically (38.1%). For (26.5%) of the respondents, contact with physical education took place only at school, now they do
not exercise, but they are still a moderately fit person. Respondents believe
that physical effort is very difficult due to general weakness. The responses
of the respondents were (24.8%). Due to health restrictions, for (10.6%) respondents, they can only exercise under medical supervision.
Chart 15. You consider yourself a person who:

Source: Own research.
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When asked if you feel the need to take up physical activity, the overwhelming majority of respondents stated that they perceived such a need so
(74.3%). For (17.7%) respondents, they felt the need to undertake physical
activity to a small extent. For (8%) of the respondents it is not necessary to
take up physical activity.
Chart 16. Do you fell the need to be physically active?

Source: Own research.

The next question that appeared in the questionnaire was, according to
you, shows the greatest relationship with. For the respondents, maintaining
a slim figure is the greatest relationship with physical activity (31.9%). For
(25.7%) of the respondents, physical activity shows the greatest relationship
with better well-being. Another link with physical activity for the respondents
has better health (24.8%). For (15.9%) of the respondents, physical activity
has little impact on health. For a small number of respondents, physical activity has no effect on health and beauty (1.8%).
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Chart 17. According to you, physical activity shows the greatest connection with?

Source: Own research.

Summary
Based on the conducted research, it can be concluded that the adopted
hypotheses were partially confirmed. The first of them assumes that physical
activity can contribute to better well-being. The conducted research shows
that physical activity for 25.7% of respondents shows the greatest correlation
with better well-being. The content of the second hypothesis assumes that the
respondents, due to the type of work they perform, will undertake physical
activity depending on the availability of free time. The research results carried
out in the study confirm that the main goal of undertaking physical activity
is the form of spending free time. The third hypothesis assumes that physical
activity is related to better well-being and health, and thus a better sense of
quality of life. The conducted research shows that 74.3% of the respondents
feel the need to take up physical activity. This is due to the fact that a physically active person is happier and more relaxed, i.e. with a better sense of the
quality of life. Most of the respondents stated that physical activity is most
associated with better well-being, maintaining a slim figure and better health
(82.4% in total). This means that the majority of physically active respondents are happier and healthier, and thus have a greater sense of quality of
life. The results of the research clearly indicate that physical activity is a very
important element shaping the quality of life. The respondents stated that
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physical activity is of great importance in maintaining the figure. Physical activity is a key category of behavior that is of great importance to human health.
Avoiding it can lead to disturbances in the functioning of the human body,
which in consequence often results in the occurrence of numerous diseases
called civilization. In turn, the proper use of free time brings many benefits to
the body, not only in the physical area, but also mentally. Being active allows
you to maintain a proper figure, achieve good condition, distract yourself from
everyday problems and give you a great opportunity to regenerate your own
energy. Due to the small number of the research sample, the obtained results
and conclusions should be treated with caution. Perhaps this research will
contribute to undertaking further research explorations in this direction.
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WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
NA JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO

Streszczenie: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest znaczenie aktywności fizycznej dla jakości życia człowieka. Aktywność fizyczna odgrywa znaczącą rolę w postrzeganiu siebie, w podnoszeniu samooceny i pewności siebie, poprawia nasze samopoczucie, ogólny wygląd
i sylwetkę. Część teoretyczna porusza tematykę aktywności fizycznej
w kontekście jakości życia. Celem badań była próba określenia wpływu aktywności fizycznej na jakość życia człowieka. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem był autorski
kwestionariusz ankiety. W świetle uzyskanych wyników badań wydaje
się, że większość aktywnych fizycznie respondentów jest szczęśliwsza
i zdrowsza, a tym samym ma większe poczucie jakości życia.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, jakość życia, samopoczucie,
sylwetka.
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WPŁYW NOWOCZESNYCH MEDIÓW
NA OSOBOWOŚC DZIECKA

Streszczenie: Masowe media są we współczesnym świecie elementem systemu władzy. Rola mediów w obecnym czasie nie sprowadza
się tylko do funkcji rozrywkowej, informacyjnej czy reklamowej, ale
media są także odpowiedzialne za podtrzymywanie systemu społecznego. Media masowe są swoistym zwierciadłem odbijającym normy i wartości funkcjonujące w danym społeczeństwie. Nowoczesne
media w krótkim czasie zyskały dużą popularność wśród odbiorców.
Z mediów elektronicznych korzystają zwłaszcza najmłodsi użytkownicy.
Nierzadko odbywa się to kosztem innych czynności, jak nauka, praca
czy obowiązki domowe. Mass media wpływają na każdego człowieka,
a w szczególności na dzieci. Od najmłodszych lat dzieci poznają świat
poprzez oddziaływanie mass mediów. Pierwszym kontaktem dzieci ze
światem wirtualnym to bajki, które mocno wpływają na postrzegania
świata. Dzieci dorastając, mając coraz więcej zajęć sięgają po Internet,
telewizję czy gry komputerowe, aby miło spędzić czas. Media pozwalają,
się zrelaksować i odpocząć. Korzystanie z mediów wiąże się zarówno
z zagrożeniami, ale i pozytywnymi aspektami. W nadmiarze przyczyniają się do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a najnowsze odkrycia naukowe potwierdzają jak bardzo niekorzystnie wpływają na rozwój
najmłodszych. Warto jednak pamiętać o tym, że korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych odbywa się nie tylko w domu,
lecz także w szkołach – jako ważny element procesu kształcenia i rozrywki. Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób media oddziaływają na osobowość dziecka. Czy można mówić wyłącznie
o negatywnym aspekcie wpływu mediów na dzieci?
Słowa kluczowe: Media, społeczeństwo, dziecko, osobowość.
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Wprowadzenie
Wpływ mediów na dziecko i jego osobowość obserwuje się już od najmłodszych lat. Środki masowego przekazu zastępują dziecku kontakt z rówieśnikami i rodziną, oraz w znaczny sposób wpływają na rozwój i zachowanie
dzieci. W obecnych czasach obserwujemy nową jakość dzieciństwa, która jest
związana z ciągłą obecnością mediów w życiu codziennym. Mass media to
źródła nowych doświadczeń dla dzieci. Słownictwo, zachowania dzieci czerpane są z idoli ze świata medialnego.
Dyskusja na temat wpływu mediów na rozwój osobowości dzieci trwa
nieprzerwanie od lat. Media w znaczący sposób mają wpływ na rozwój i zachowanie dzieci. Wszechobecność mediów prowadzi do zmian w sferze intelektualnej i emocjonalnej dzieci. Jest to zagadnienie, który ewoluuje od
wielu lat. Kolejnym bardzo istotnym problemem jest iż media w swojej roli
kształtują nowe wzorce życiowe w postrzeganiu przez dzieci świata. Większość
młodego pokolenia wychowana od najmłodszych lat w epoce mass mediów,
tworzy dalece od obiektywnego obraz siebie i świata. Media stają się źródłem
nie tylko autorytetu czy też nowej wiedzy ale przed wszystkim kreują nowe
wzorce i wartości, które często są bardzo odmienne od tych funkcjonujących
w rodzinnym środowisku.
Media stały się istotnym elementem funkcjonowania współczesnej rodziny, wywierającym wpływ na każdą z podstawowych funkcji realizowanych
w rodzinie. Media w znaczący sposób wpływają na jakość i charakter wzajemnych interakcji pomiędzy członkami rodzin2. Rozwój nowoczesnych mediów
masowych wpłynął znacząco na zmianę w społeczeństwie w tym także na osobowość dzieci i ich relacje w rodzinie.
Pojęcie mass media
Poprzez pojęcia mass media w literaturze rozumie się ogół elektrycznych
i elektronicznych sposobów odtwarzania, rozpowszechniania i utrwalania komunikatów w formie obrazu lub dźwięku, które wykorzystuje się w procesie masowego komunikowania w celu zorganizowania odbioru zbiorowego
lub indywidualnego3. Na przestrzeni wielu lat masowe media przeszły wielką
J. J. Czarkowski, Rodzina wobec społeczeństwa informacyjnego [w:] Rodzina na początku III
tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, H. Marzec, Cz. Wiśniewski, t. II, Piotrków
Trybunalski 2009, s. 246.
3
J. Bednarek, Wpływ multimediów na przemiany w kulturze [w:] Kultura i język mediów, (red.)
M. Tanaś, Kraków 2007, s. 107
2
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transformację. Obecnie żyjemy w czasach największego przełomu masowych
mediów. Wraz z nowymi technologiami pojawiają się całkiem inne a zarazem
nowe możliwości między innymi komunikowania, pozyskiwania i nadawania
informacji oraz wyrażania kultury i sztuki4.
Najważniejszą cechą współczesnych mediów jako formy komunikowania
jest masowa istota odbioru prezentowanych treści oraz ich niesformalizowany
charakter, bowiem uczestnictwo w świecie mediów ma wymiar dobrowolny
i selektywny. Komunikowanie masowe należy więc uznać za jedną z form komunikacji społecznej.
Rozwój nowoczesnych technik mass mediów a także ich ogromna absorpcja do życia społecznego sprawia, iż od momentu narodzin stajemy się uczestnikami masowej komunikacji i jej audiowizualnego wyposażenia. Dziecko
w kilka chwil po przyjściu na świat, mimo iż jeszcze w żaden sposób nie jest
świadomy to jednakże staje się elementem nowej medialnej kultury. Media
stały się nieodzownym elementem naszego życia, towarzyszy nam na każdym
kroku, wywierając znaczący wpływ na nasze zachowania i postawy życiowe.
Masowe media stają się dla wielu ludzi odskocznią od życia codziennego
i tym samym niwelują kontakty towarzyskie. Najbardziej narażone na negatywne aspekty wpływu mediów są dzieci, które nie są przygotowane na obcowanie z nowoczesnymi środkami elektronicznymi. Bardzo ważne jest wprowadzenie do nauczania edukacji medialnej, gdyż to mogłoby uchronić w pewien
sposób najmłodszych od negatywnego wymiary mass mediów.
Wpływ mediów na dzieci w wieku wczesnoszkolnym
W artykule objęte są dane z przeprowadzonych w formie rozmowy badań odnoszących się do korzystania z mediów przez dzieci. Badanie odbyło się
w lutym 2020 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi
w Janowie Lubelskim. Rozmowa odbyła się na spotkaniu rodziców uczniów
klasy O. W grupie 25 osób spotkaniu było 17 rodziców. W odpowiedzi na pytanie ile godzin dzieci spędzają dziennie na oglądaniu bajek, seriali, 10 rodziców odpowiedziało że ponad dwie godziny. Zaś siedmioro rodziców przyznało,
iż nie kontroluje godzin korzystania z mediów przez dzieci.
W odpowiedzi na pytanie czy rodzice kontrolują treści jakie dzieci oglądają? Rodzice zgodnie odpowiedzialni że niekiedy jest to utrudnione bo dzieci
korzystają same z mediów w czasie gdyż dorośli są zajęci pracami domowymi.
4

Ibidem, s. 110.
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Zatem nasuwa się pytanie, czy media nie mają oprócz funkcji rozrywkowej
także funkcję wychowawczą ? Ostatnim pytanie dotyczyło jak rodzice postrzegają oddziaływanie mediów na osobowość i rozwój dzieci? Dziewięcioro
rodziców przyznało, że widzą duże oddziaływanie pozytywne na rozwój i osobowość dziecka, zostały wymienione następujące aspekty:
-szybki rozwój mowy
- nauka angielskich słówek
-nauka piosenek
- ulubiona bajka sposobem na szybkie zasypianie.
Pięcioro rodziców przyznało, że są pozytywne aspekty, jednak zauważają
także negatywne takie ja:
- wzmożona agresja po niektórych bajkach
-uzależnienie medialne
- bajki zastępują kontakt z rodzicami i rówieśnikami
- zmniejsza się częstotliwość czytania książek5.
Troje rodziców wstrzymało się od odpowiedzi. Analizują odpowiedzi rodziców w małej grupie badanych należy zastanowić się jak faktycznie media
oddziałują na proces kształcenia osobowości dziecka. Obecna przestrzeń medialna może zatem wywierać negatywny i pozytywny wpływ na kształtowanie
się tożsamości u dzieci. Rodzice także jednogłośnie stwierdzili, że dzieci wolą
spędzać czas przy monitorze komputera bądź telewizora niż na zabawie na
podwórku z rówieśnikami. Oznacza to, iż tak jak wyżej wspomniana media
zastępuj dzieciom zarówno kontakt z rówieśnikami, ale także wpływają negatywnie na relacje z rodzicami.
Proces kształtowania osobowości człowieka
Ludzka osobowość jest procesem, który formuje się przez całe życie, zaś
największe oddziaływania zachodzą w okresie dziecięcym. Dlatego tak bardzo
istotny w rozwoju człowieka jest okres dziecięcy.
W okresie dziecięcym zachodzą najistotniejsze zmiany pomimo tego,
iż proces formowania tożsamości człowieka kształtuje się przez całe życie.
Istotne dla formowania ludzkiej tożsamości jest uzyskanie pewnych względnie stałych punktów odniesienia, dzięki której człowiek może stwierdzić

5

Badania własne przeprowadzone w klasie O, Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim.
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kim jest i co jest dla niej ważne. Jednakże jest to coś co obecnie trudne jest do
osiągnięcia, gdyż utrudnione jest to przez ciągłe zmiany6.
Osobowość człowieka obejmuje i wyraża się w określonych postawach
jednostki względem różnych elementów rzeczywistości. Postawa jest ogólnie
rozumiana jako element osobowości. Zatem czym jest postawa? Rozumuje się
postawę jako względnie trwałą dyspozycję jednostki do określonego zachowania wobec danego przedmiotu, wynikającą z poglądów czy też uczuć. Postawa
według praktyki badawczej obejmuje trzy płaszczyzny: poznawczą, która obejmuje całokształt wiedzy i przekonań dotyczących obiektu, emocjonalną, która
obejmuje uczucia, oraz behawioralną odnoszącą się do zachowań7.
Oczywiście te trzy płaszczyzny postawy mogą występować zarówno razem
jak i osobno. Zatem czynniki zewnętrze oddziałują na komponent poznawczy.
Definiując komponenty bardzo łatwo można zauważyć, ze wpływ zewnętrznych czynników ma znaczący wpływ kształtowanie osobowości.
W swoich pracach M. Mrozowski kieruje się teorią, ze media stanowią
dla współczesnego człowieka bardzo ważne źródło dla człowieka. Zatem należy odpowiedzieć na pytanie czy media mają wyłącznie negatywny wpływ?
Przecież nowoczesne media są nieodzownym elementem życia i ich całkowite
wyeliminowanie jest niemożliwe.
Mechanizm oddziaływania mediów na dziecko
Dzieciństwo jest okresem, w którym rozpoczyna się proces budowania tożsamości na bazie własnego obrazu siebie samego i świata, w oparciu
o zgromadzoną wiedzę, doświadczenia, przeżycia, interakcje. W kształtowaniu
obrazu własnego Ja i świata zewnętrznego znaczącą rolę odgrywa przestrzeń
medialna, w której żyją dzieci.
Media są bardzo ważnym elementem współczesnego życia. Badania
J. Izdebskiej wykazały, że kontakt dziecka z mediami rozpoczyna się bardzo
wcześnie, jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia, i ma charakter
codzienny8 Dzieci oglądają wg badań statystycznych średni powyżej 30 godzin tygodniowo. Czyli każdego dnia jest to od dwóch do nawet czterech
godzin dziennie. W okresie świątecznym czas zostaje wydłużony do nawet
5 godzin dziennie. Dzieci czerpiąc dużą wiedzę ze świata medialnego nie
A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006, s. 147
Ibidem, s. 160.
8
J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 1996, s. 25.
6
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potrafią obiektywnie odróżnić co jest ważne a co drugorzędne. Dzieci nie
umieją zakwalifikować co jest fałszem a co prawdą, i to staje się zasadniczym
problemem. Wydaje im się, że życie pokazane w ulubionej bajce, serialu bądź
filmie jest prawdą9. Media swoim zasięgiem mają największy wpływ na kształtowanie zainteresowań poznawczych i estetycznych młodego odbiorcy. Długie korzystanie z nowoczesnych mediów sprzyja dużej bierności umysłowemu.
Dzieci przez to mają problem z koncentracją przez dłuższy czas na treściach trudniejszych. Mają problemy z wyobraźnią oraz pracą twórczą, a przecież są to jedne z najważniejszych atrybutów dziecka. Czy zatem nie należy
izolować w pewnym stopniu najmłodszych od telewizyjnego świata? Trudno
jest całkowicie wyeliminować media z naszego życia, ale obowiązkiem rodziców powinno być znaczne ograniczenie ich negatywnego wpływu na rozwój
dzieci. Rodzice powinni przejąć pełną kontrolę nad treściami oglądanymi
w telewizji przez maluchy i dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Oddziaływanie mediów na dziecko zatem należy podzielić w kategoriach
wiekowych, gdyż inne są związku u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym a inne u starszych.
Małe dzieci zanim ukończą drugi rok życia nabierają predyspozycji, które mają na celu uaktywnić rozwój mowy. Mózg dziecka, który przez długie
godziny spędza przed ekranem telewizora uczy się ignorować dźwięki mowy.
Uznaje je za nieistotne oraz nie nadaje im znaczenia. Skutki tego obserwuje
się u kilkuletnich dzieci, które wypowiada selektywnie kilka słów a ich mózg
jest nastawiony na preferowanie odbioru obrazów. Wykazują dużą niechęć do
słuchania czytanych historii, nie lubią książeczek ani wierszyków. Czy zatem
to nie jest zaburzony rozwój osobowości. Dziecko staje się ogłupionym narzędziem medialnym. Niestety jest na tyle małe że siła uzależnienie jest silniejsza.
Dorastając nie potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, rodzicami, wszystko to
jest zastępowane mass mediami10.
W przypadku korzystania z mediów przez starsze dzieci czujność rodziców powinna być bardzo wzmożona, gdyż im dziecko starsze tym bardziej
zainteresowane jest nieodpowiednimi treściami. Problem kontroli czasu spędzanego prze odbiornikiem telewizyjnym też powinien być dużo większy.
Zjawiskiem o wyjątkowej szkodliwości, jest pokazywana w mediach
przemoc. Imponuje ona młodemu odbiorcy i tym skłania go także do naśladowania nieodpowiednich zachowań. Obserwując filmy, seriale lub nawet
A. Lepa, Media a postawy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2002, s. 10.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003,
s. 46.
9
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bajki ma się wrażenie, że media trywializują krzywdę i cierpnie człowieka,
lekceważy ofiarę, kształtuje fałszywy obraz przestępcy i uwarunkowań jakie
mu towarzyszą. Takie sugestywne okazywanie bohatera, który dopuszcza się
przemocy wywołuje sympatię i solidarność wobec jego zachowania. Elementy
agresji, szyderstwa, obecnego hejtu przyczyniają się do budowania fałszywej
świadomości medialnej u dzieci. Wypaczone zachowania przemocy, agresji
wyniesione z telewizji, Internetu lub gier często przenoszone są na kontakty
rówieśnicze.
Kolejnym bardzo negatywnym oddziaływaniem mediów na osobowość
dziecka jest uzależnienie medialne, zaobserwowane już u coraz młodszych
dzieci. Uzależnienie jest definiowane jako stan psychiczny, a także i fizyczny
wynikający z interakcji między żyjącym organizmem a środkiem uzależniającym. Osoba uzależniona od mediów żyje światem wirtualnym, fikcyjnym
tracąc przy tym kontakt z rzeczywistym światem. Korzystanie z mediów przeradza się w obsesję, a uzależniony nie panuje ani nad czasem, który poświęca
mediom, ani nad swoim zachowaniem. Trudno tak naprawdę określić, kiedy
zaczyna uzależnienie od mediów. Bardzo ważne dlatego jest kontakt z rodzicami i rówieśnikami, gdyż takie osoby mają poczucie wsparcia i bezpieczeństwa
i są rzadziej podatni na uzależnienia.
Uzależnienie medialne jest bardzo często spotykane u młodzieży i staje się
przyczyną innych poważniejszych problemów chorobowych.
Pozytywne aspekty wpływu mediów na dzieci
Korzystanie przez dzieci z medialnego przekazu zazwyczaj kojarzone jest
jednoznacznie z negatywnym wpływem na osobowość dziecka. Czynniki, które za tym przemawiają to nadmierna przemoc, wyidealizowany idol oraz uzależnienie. Pomimo tych i innych zarzutów należy dostrzec pozytywny aspekt
mediów. Media zatem pełnią szereg różnych funkcji oprócz funkcji rozrywkowej. Bez wątpienia można do nich zaliczyć funkcję kulturalną, edukacyjną
i informacyjną. To poprzez media młodzi ludzie poznają świat, dowiadują się o odkryciach.11 Żeby media mogły naprawdę pozytywnie wpływać na
młodych odbiorców, należy dostosować treści przekazu, programów do
wieku i etapu rozwoju. I tu uaktywnić powinni się rodzice i opiekunowie,

B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
s. 93.

11
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którzy znając potrzeby i wrażliwość swych dzieci lub podopiecznych, mogą
dobrać odpowiedni dla nich program12.
Metodologiczne założenia
Jak wspomniano w wyżej wymienionym tekście współczesny człowiek
żyje w medialnym świecie już od pierwszych miesięcy. Odnosi się to bardzo
wyraźnie do dzieci, dla których świat mediów staje niemal naturalnym środowiskiem. Badania dowodzą, że im wcześniej rozpoczyna się kontakt dziecka
z mediami elektronicznymi, tym większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego rozwoju jego mózgu13. Z uwagi na rosnące problemy emocjonalne i psychiczne dzieci należy bacznie obserwować kontakty dziecka z mediami . Życie
w świecie mediów staje się niekiedy pułapka dla najmłodszych użytkowników.
Media pełnią funkcję informacyjną i są istotnym nośnikiem wiedzy dla
dzieci. Małe dzieci postrzegają wszechobecne media jako coś atrakcyjnego,
lecz nie potrafią z nich racjonalnie korzystać. Tego muszą je nauczyć dorośli.
Media oddziałują na psychikę, rozwój intelektualny i moralny, zachowania i postawy dzieci. Wiadomo jest iż nie jest możliwe całkowite ograniczenie
korzystania z mass mediów przez dzieci, ale ilość czasu poświęconemu mass
mediów powinien być ograniczony do minimum. Chcąc uniknąć negatywnego wpływu mediów na osobowość, należy rozsądnie gospodarować czasem
spędzanym przez dziecko przed ekranem monitora. Mass media nie mogą
dziecku zastępować zabawy z rówieśnikami lub rodzeństwem oraz wzajemnych kontaktów w gronie rodziny. Wielu rodziców nie uświadamia sobie, jak
ważna dla rozwoju społecznego dzieci jest więź z bliskimi i ich aktywna obecność, dzięki którym kształtują się umiejętności budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Dziecko zamknięte w świecie mass mediów nie będzie
umiało w późniejszym okresie życia zbudować relacji z drugim człowiekiem.
Niepokojące jest również odsetek uzależnień dzieci od mass mediów. Zaburzenia psychiczne stają się na tyle poważne i nierzadko skutkują terapiami
psychiatrycznymi.
Ogromnie ważną sprawą jest ukształtowanie w świadomości dziecka
prawidłowego stosunku do współczesnych mediów i wynikających z niego
niebezpieczeństw.
12
B. Aouil, Edukacja, profilaktyka i pomoc psychologiczna online w obliczu problemów w polskich
szkołach [w:] Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, (red.) T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 98.
13
D. Romanowska, E. Lis, Tabletowe dzieci, Newsweek, nr 31, Warszawa 2015, s. 13.
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Nie można pomijać aspektu pozytywnego wpływu mediów na osobowość dziecka. Media niekiedy pełnią funkcje edukacyjną, informacyjną. Dzieci dzięki nowoczesnym technologiom mają dostęp do nowoczesnego świata,
poznając go w pełnym wymiarze.
Podsumowanie
Współczesne dzieci żyją w świecie mass mediów i multimediów, zupełnie
innym niż poprzednie pokolenia. Otaczają je komputery, nowoczesne aparaty telefoniczne, smartfony, tablety, konsole itp., które stanowią integralna
część każdej społeczności. Elektroniczne środki przekazu stają się codziennym
elementem życia dzieci. Niewątpliwie można je uznać , ze są źródłem wiedzy, zainteresowań, pozwalają poznawać` świat. Jednak świat mediów dziecka
z perspektywy wartości wychowawczych ukazuje wiele zagrożeń. Nawał informacji docierający do małego odbiorcy destruktywnie wpływa na jego zdrowie
psychiczne wpływając na zaburzenia emocjonalne i nadmierną agresywność
Zastanawiając i analizując problem wpływu mediów na osobowość dziecka
oraz skuteczność jego oddziaływania, można śmiało powiedzieć, ze jest on bardzo znaczący. Nie ma wątpliwości co do samego wpływu, tylko do zasięgu
i stopnia intensywności. Media w różny sposób kształtują osobowość, postawy
i zachowania młodego człowieka.
Podsumowują powyższe rozważanie, należy stwierdzić, iż media
oddziałują na człowieka w sposób bardzo znaczący we wszystkich sferach jego
życia. Nowoczesne media oddziałują zarówno pozytywnie jak i negatywnie
na osobowość dziecka. Analiza tego tematu jest problemem dosyć złożonym
wymagającej dużej interpretacji w ujęciu psychologicznym i socjologicznym
człowieka.
Przestrzeń medialna, w której żyją dzieci, stwarza im w kształtowaniu tożsamości wielorakie możliwości, ale także zagrożenia. Nie powinno pozostawiać
dzieci samych w przestrzeni medialnej. W swoich pracach K. Wenta spostrzegł,
że naukę krytycznego odbierania mediów należy rozpocząć od najmłodszych
lat14. Przygotowywanie dzieci do życia w świecie mass mediów jest zadaniem
rodziców. Należy nauczyć dzieci odpowiedniego korzystania z nowoczesnych
środków masowego przekazu. Dzieci muszą poznać, rozumieć i oceniać istotę mediów. Bardzo ważne jest, żeby wybierały programy najpotrzebniejsze
K. Wenta, Teorie chaosu i fraktali dla neomediów [w:] Edukacja informacyjna. Komputer.
Internet i multimedia w domu, w szkole i w pracy, (red.) K. Wenta, E. Perzycka, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2006, s. 244
14
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i najbardziej wartościowe. Istotnym problemem jest także brak edukacji medialnej w Polsce. Edukacja medialna i wychowanie w świecie nowych mediów to przede wszystkim dbałość o zachowanie równowagi między stroną
techniczną i kulturową rozwoju wychowanka, to także dostrzeganie zarówno
pozytywnych stron mediów i obecności dziecka w medialnym świecie, jak też
świadomość i znajomość potencjalnych zagrożeń.
Wprowadzenie takiej edukacji oznaczało, by proces kształtowania i upowszechnienia umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków
masowego przekazu.
Odbiór medialny przez dzieci musi być w pełni przez nich świadomy
a jego wymiar i korzystanie kontrolowany przez rodziców.
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WPŁYW NOWOCZESNYCH MEDIÓW NA OSOBOWOŚC
DZIECKA INFLUENCE OF MODERN MEDIA ON
CHILDREN'S PERSONALITY

Summary: In the modern world, mass media are part of the power system. At parensts, the role of the media is not only for the entertainment,
advertising or advertising function, but the media is also responsible
for maintaining the operating system. The media are a kind for mirror
reflecting norms and values functioning in a given society. Modern
media quickly gained popularity among the recipients. From electronic
media covered services for the youngest. It often applies to the costs
other activities, such as education, work or household duties.
Keywords: Modern media, Children, Personality of children, Society.
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Katarzyna Lisowska1

KOBIECY HOMOSEKSUALIZM
OD CZASÓW PRZED NASZĄ ERĄ
NA TLE OBOWIĄZUJĄCYCH
RELACJI SPOŁECZNYCH

Streszczenie: Homoseksualizm był rozpowszechniony w większości
cywilizacji starożytnych. Zagadnienie było poruszane przez kodeksy
prawne, literaturę, mitologię, sztukę. Z Egiptu pochodzi papirus, jedno z najstarszych źródeł, które opisuje homoseksualizm. Materiał pochodzi z 2500 lat p. n. e. Cywilizacje starożytne (w Europie i poza nią)
akceptowały zachowania homoseksualne i biseksualne, traktowały je
jako naturalne, występujące na równi z tożsamością heteroseksualną2.
Profesor Zbigniew Lew-Starowicz przedstawia tezę, że zachowania homoseksualne istniały od zarania ludzkości3. Naukowcy uważają, że od
początku dziejów ludzkości występują zachowania, które wskazują na
występowanie orientacji homoseksualnej, wyrażającej się w kontaktach
emocjonalnych i fizycznych.
Słowa kluczowe: Homoseksualizm kobiecy, homoseksualizm męski,
historia homoseksualizmu, homoseksualizm współczesny, krytyka.

Koniecznością jest, aby najpierw rozpatrywać homoseksualizm w tradycji
w ujęciu ogólnym, aby oddać zależności społeczne wszystkich grup społecznych, dokonać porównania, głównie w zakresie wiedzy, którą dysponujemy
Mgr Katarzyna Lisowska, redaktorka merytoryczna czasopisma naukowego „Edukacja
Etyczna”.
2
A. Żok, H. Lisiak, Początki refleksji teoretycznej o homoseksualizmie, „Poznańskie Zeszyty
Humanistyczne”, XXI, http://www.pomost.net.pl/tom_21/Zok_Lisiak.pdf [dostęp: 02.
10.2020 r.].
3
Z. Lew - Starowicz, M. Lew-Starowicz, Homoseksualizm, Muza, Warszawa 1999, s. 55-81.
1
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o przeszłości w danym obszarze. Dopełnienie zjawiska homoseksualizmu kobiecego wzmiankami o homoseksualizmie mężczyzn jest ważne, aby pełniej
oddać istotę badanego problemu. Zasadne zaś jest, aby pisać o homoseksualizmie kobiet, mając na uwadze, że z reguły homoseksualizm traktowany jest
ogólnie, a jest różniącym się zjawiskiem i różnie był traktowany w przeszłości
(szczególnie dziś są wyraźne rozbieżne społeczno-kulturowe oceny homoseksualizmu kobiet i mężczyzn). W tradycji starożytnej zachowało się wiele
wzmianek o homoseksualizmie męskim, ale trudniej dociekać w sprawach homoseksualizmu kobiet, były okresami mniej widoczne. Fenomenem niewątpliwie są relacje legendarne wręcz, które udawało się kreować najsłynniejszej
poetce Grecji – Safonie – ze swoimi podopiecznymi. Safona wyszła za mąż,
miała córkę. Czy może nas to zdumiewać? W pracy odniosę się właśnie do
układów społecznych relacji panujących w Grecji. Grecy starożytni oficjalnie
prezentowali ograniczanie seksualne, przeciwnie niż to jest znane w kulturze życia obyczajowego starożytnego Rzymu. W Grecji bowiem kobiety były
chronione przed przypadkowymi kontaktami intymnymi, przygotowywano
je do roli żony, porządnej obywatelki. Safona z kolei znalazła przestrzeń, aby
wyjść poza schemat i dopuścić się bliskich relacji z młodymi kobietami.
Od około 30 lat mówi się jawnie w Polsce o środowiskach gejowskich lub
gejowsko-lesbijskich. Wcześniej homoseksualizmem zajmowano się przede
wszystkim na gruncie badań medycznych. Homoseksualizm w latach 90.
XX wieku zaczął być poruszany w przestrzeni medialnej, natomiast dopiero od początku XXI wieku poświęca się mu więcej uwagi. Powstały w tym
okresie prace z zakresu nauk humanistycznych (głównie w obszarze takich
nauk jak socjologia, antropologia, kulturoznawstwo). Popularność wątki
homoseksualne zyskały w literaturze pięknej. Mówi się nawet o promocji
prozy gejowskiej i lesbijskiej (nie jest to nowe zjawisko, ale staje się rodzajem jak na razie nie agresywnego trendu, znane jest przecież nie tylko od
antyku podejmowanie wątków homoseksualnych w twórczości)4. Można
w tym nurcie wymienić coraz liczniejsze książki. Celowe jest zaznaczenie tego
kontekstu współczesności. Tomasz Markiewicz na łamach portalu dla miłośników nauki (Focus.pl) w 2019 roku pisał o zjawisku, które i dziś wywołuje
spore emocje, ale nie w świecie choćby faraonów. Chodzi o zjawisko „tęczowego Egiptu”. Artykuł przekonuje, zgodnie z faktami, że w okresie rządów
4
J. Rodzoch-Malek, W jaki sposób mówi się w polszczyźnie o homoseksualizmie i osobach homoseksualnych? Analiza leksyki na podstawie danych leksykograficznych i tekstowych, 2012, http://
depotuw.ceon.pl/bitstream/-handle/item/204/Doktorat-J.Rodzoch-Malek.pdf?sequence=1
[dostęp: 03.10.2020 r.].
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faraonów w Egipcie kwitła miłość homoerotycozna. Elity egipskie nie miały
przeciwwskazań wobec związków homoseksualnych. Niezwykłe było odkrycie
z 1964 roku. Ahmed Moussa, egipski archeolog natrafił w nekropolii w Saqqara koło Kairu na grobowce pochodzące z okresu Starego Państwa. 12 listopada
1964 roku Mounir Basta (inspektor egipskiej Służby Starożytności) jako pierwszy człowiek od tysięcy lat pogrążył się w ciemnościach niewielkiego grobu
z czasów V Dynastii (ok. 2400 r. p. n. e.). Choć grób był pusty – zobaczył bardzo dobrze zachowane na ścianach starożytne inskrypcje oraz reliefy. Strażnik
był pełen zdumienia, bo widział wiele grobowców, ale ten był inny. Należał do
dwóch mężczyzn, którzy zostali ukazani w malowidłach naściennych w intymnych chwilach, gdy trzymają się na ręce, ich usta są zbliżone jakby za moment
mieli się namiętnie całować. Służby donosiły im dary5. Jaki więc był status
miłości homoseksualnej w Egipcie, cywilizacji tak rozwiniętej? Zazwyczaj dowiadujemy się o grobowcach, w których to pochowany jest faraon i ukazywany
w scenach intymnych z małżonką, i takie są treści podręczników do historii,
które kształcą uczniów i studentów. Tymczasem nauka obiektywnie ma zmierzać do prezentacji prawdy. Dużo jest przemilczeń, a po prostu traktujemy
o ludzkiej naturze, a nawet bogatej tradycji relacji. Współcześnie doszliśmy do
wniosków, jak weszliśmy mocno w XXI wieku, że homoseksualizm jest normą,
orientacją psychoseksualną, taką samą jako heteroseksualność. Jeśli potrzeby
psychoseksualne realizowane są w sposób akceptowalny, to znaczy nie wyrządzają krzywdy, cierpienia, szkody – nie jest zasadne, by przypisywać orientacji
homoseksualnej chorobliwy charakter, czy niezgodny z etyką. Działacze społeczni, ludzie znający temat kierują postulaty, aby wypowiadając się na dany
temat wiedzieć, o czym się mówi, dysponować chociażby elementarną wiedzą,
zgodną ze stanem rzetelnych badań naukowych6.
Wspomniany nagrobek należał do mężczyzn, którzy nazywali się Nianch-chnum i Chnumhotep, pochodzili z najbliższego otoczenia faraona Menkauhora, pełnili na jego dworze funkcje kapłanów, zostali pochowani na wzór
tamtejszego chowania małżeństwa7. Posiadali żony, dzieci, ale dyskretnie je
przedstawiono na inskrypcjach, czyli znacznie dyskretniej niż mężczyzn darzących się uczuciem, jak wynika z malowideł. Wizerunek jednej żony celowo
T. Markiewicz, Tęczowy Egipt. W kraju faraonów rozkwitała miłość homoerotyczna, 2019,
Focus.pl [dostęp: 03.10.2020 r.].
6
Y. Kostrzewa, A. Zawadzka, Fakty przeciwko motywom. O lesbijkach i gejach, http://spunk.
pl/wp-content/uploads/2013/03/Fakty-przeciwko-mitom.-O-lesbijkach-i-gejach.pdf [dostęp:
03.10.2020 r.].
7
E. Sjoblom, Homoseksualizm czasów starożytnych, 2010, https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/
homoseksualizm-czasow-starozytnych/pdnls [dostęp: 03.10.2020 r.].
5
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zniszczono. Mężczyźni zażyczyli sobie, aby uwiecznić ich silną więź. Odkryto także napis – „Połączeni w życiu, połączeni w śmierci”8. Interpretacji jest
wiele, wysoce prawdopodobne, że społeczność Egiptu tolerowała związki
homoseksualne. Groby były obiektem kultu zmarłych, były udostępnione
publicznie, więc te sceny musiały nie gorszyć Egipcjan. Są inne przykłady,
informacje zachowane w prawie etycznym, tekstach literackich, które świadczą, że homoseksualizm był obiektem publicznej aktywności9. Większe szczegóły zawarto w przypisach, gdyż w pracy analizowany jest homoseksualizm

Ibidem.
Rozdział 125 Księgi Umarłych możliwe, że zawiera spowiedź negatywną, w której zmarły wyznaje, że nie uprawiał miłości homoseksualnej, ale nie ma zgodności badaczy, czy chodzi tu o
dany rodzaj miłości (https://docer.pl/doc/18x5xx [dostęp: 03.10.2020 r.). Z okresu Średniego
Państwa (XXI–XVII wiek p.n.e.) pochodzi częściowo zachowane opowiadanie Król Neferkare
i generał Sasenet, które traktuje o uczuciu bohaterów utworu i ich kontaktach seksualnych. Popularny mit dotyczący walki Horusa o władzę z Setem traktuje o odbyciu stosunku; Set chlubił
się przed trybunałem bogów, że posiadł Horusa jak kobietę, co miało kompromitować Horusa.
Nie chodzi tu o gwałt. Starszy bóg komplementował urodziwość pośladków młodszego boga.
Sprawa jest potraktowana jakby była normą, odbywa się dialog bogów, w którym wyrażają
aprobatę dla wzajemnego kontaktu seksualnego. Czyli seks homoseksualny jest moralnie nienaganny, posiada status obojętny, ale mężczyzna w seksie zdominowany, pasywny jest przez ową
rolę nieco potraktowany z hańbą dla siebie, swojego honoru mężczyzny i godności. Odgrywa
jakby kobiecą rolę i przez to ma tracić możliwość zostania królem, wykonywania męskiej roli
w przestrzeni publicznej. W Grecji seks homoseksualny był tolerowany, ale stroną pasywną
była osoba z nizin społecznych, np. niewolnik. Jest tu inne podejście niż w kulturze judeochrześcijańskiej. Seks nie dotyczy sfery religijnej, moralnej, jest sprawą społeczną. Nie ważna jest
płeć kochanków. Istotna jest rola w seksie i status społeczny. Trzeba zaznaczyć, że przez te
przykłady przemawiają elity egipskie, lud nie ma głosu, tylko ludzie zamożni, których stać było
na okazałe grobowce i głos swój przedstawiali twórcy literatury. Znany jest przypadek, który
mówi o incydencie z II w. p. n. e. W świątyni Karnaku pojawił się wulgarny napis. Dotyczył
Ptolemajosa. Miał być brutalnie potraktowany, ukazano go jako osobę, która na ulicy została
wykorzystana przez mężczyzn. O tyle ten czyn był niegodny, że Ptolemajos był pasywny i to
miał być powód do uchybienia jego godności męskiej. Na greckiej wyspie (Thera) w grocie
odnaleziono napisy, w których wulgarnie mężczyzna chwalił się, iż zdominował innego mężczyznę (https://www.focus.pl/artykul/teczowy-egipt-czyli-milosc-homoerotyczna-jak-w-kraju-faraonow [dostęp: 03.10.2020 r.]). Sytuacje te mogę przypominać współczesne wypisywanie,
głównie przez młodych ludzi na ulicach faktów z sytuacji dotyczących ich życia intymnego,
które nierzadko przedstawiają jakąś pokrzywdzoną osobę w tej relacji, w ramach intymnego
kontekstu fizycznego czy emocjonalnego. Powód do wstydu był zatem jeden w starożytności,
że się było pasywnym partnerem, a ten aktywny mógł czuć się ze siebie dumny. Z I w. p. n. e.
pochodzi z Egiptu skrawek papirusu. Łamaną greką dwóch mężczyzn z Oxyrhynchos używając
wulgaryzmów zapisało na nim, że przestaną poniewierać swojego „ukochanego” (Epafrodytow),
jeśli pozwoli im odbyć ze sobą stosunek (chcieli go wykorzystać seksualnie). Czy list był kpiną,
czy Epafrodytow był obiektem pożądania, nie wiemy. Wiemy, że w świecie starożytnym funkcjonowali mężczyźni, którzy byli męskimi prostytutkami. Okazuje się, że w szerszych kręgach
antycznych być zdominowanym partnerem to powód do jedynego wstydu w relacji homoseksualnej (https://www.focus.pl/artykul/teczowy-egipt-czyli-milosc-homoerotyczna-jak-w-kraju-faraonow [dostęp: 03.10.2020 r.]).
8

9
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kobiecy. Warto zwrócić uwagę, że we współczesnym Egipcie homoseksualizm jest karany. Homoseksualiści są publicznie zawstydzani i tropieni przez
policję10.
W świecie antycznym homoseksualiści musieli cieszyć się swoimi przywilejami, zwłaszcza wśród elit. Przecież nie powstawałyby teksty, które zachowały
się do dziś, a które jawnie mówią nawet o homoseksualizmie wśród bogów.
Jeśliby takie treści gorszyły moralnie i obrażały – ich twórcy spotkaliby się
z konsekwencjami i nie dopuszczano by do tworzenia tego rodzaju sztuki.
Należy zaznaczyć, że w czasach starożytnych intymne związki między
zarówno kobietami, lesbijkami i mężczyznami, gejami były traktowane jako
materiał na bazie którego powstawały heroiczne legendy. Status takiej miłości
zatem był wysoki. Ów typ kultury był nieodzowny od rzeczywistości gimnazjum, bądź dworu. Traktowano relacje homoseksualne nawet jako przyczyniające się do duchowego oraz filozoficznego oświecenia. Nowożytni badacze,
którzy interpretują Biblię, czy teksty Safony dostrzegają, że popęd fizyczny
i emocjonalny do przedstawicieli tej samej płci jest częścią człowieczeństwa,
której nie można zaprzeczyć w logiczny sposób11. W świecie starożytnym,
jak wskazują zachowane źródła choćby z Egiptu – homoseksualizm nie powodował społecznego napiętnowania, ostracyzmu, był akceptowany. Trudno
poprowadzić inną interpretację wobec tego, co Egipcjanie pozostawali nam
w twórczości. Należy zaznaczyć, że w świetle ich rozwiniętej cywilizacji – dane
wytwory wzbudzają dodatkową ciekawość.
Egipskie mity pełne są treści dotyczących relacji homoerotycznych. Księgi
Umarłych nie potępiają relacji homoseksualnych, jeśli nie dochodzi do kontaktów, które prowadzą do doodbytniczej wymiany nasienia (wierzono, że
sperma posiada właściwości trujące, zatem chodziło o kwestie zdrowia). Sytuacja w Grecji była inna, choć uznawano, że najlepszy kontakt wychowawczy
jest chłopców z mężczyznami – którzy byli obiektem zainteresowania owych
dojrzałych mężczyzn. Etyczne normy starożytnej Grecji dopuszczały, by mężczyzna realizował swoje potrzeby seksualne w małżeństwie, z chłopcem, który
uprawiał prostytucję, bądź kobietą prostytutką. Może to dziwić, bo zachowało
się wiele malowideł, obiektów sztuki, w tym rzeźb, które przedstawiają sztukę
grecką z perspektywy homoseksualnej. Kluczowe jest, by w tym kontekście
10
M. Urzędowska, Egipt skazuje homoseksualistów. I chce publicznie „zawstydzać”, publikując
w mediach nazwiska i wyroki, „Gazeta Wyborcza”, 2017, https://wyborcza.pl/7,
75399,22715515,egipt-skazuje-homoseksualistow-i-chce-publicznie-zawstydzac.html [dostęp:
03.10.2020 r.].
11
R. Aldrich, Geje i lesbijki: Życie i kultura, (red.) R. Aldrich, tłum. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2009, s. 1.
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odnieść się do kobiet antycznej Grecji. Szanowna obywatelka nie dopuszczała
się niegodnych zachowań seksualnych. Wyjątkową opieką, ochroną obejmowano niezamężne dziewczęta, dbając o ich honor i czystość. W owej szczególnej ochronie znajdywały się także kobiety zamężne. Chroniło je prawo. Dbano
o to także, by chłopcy nie ulegali mężczyznom, aby nie byli oskarżani o seks za
pieniądze, prostytucję12. W tych oficjalnych układach Safona znalazła sposób,
aby otaczać się młodymi kobietami, była dla nich nauczycielką, mistrzynią
i przy okazji otaczała je gorącymi uczuciami i przeżywała ich zamążpójście.
A więc takie było przeznaczenie kobiety. Nie dbano jedynie o niewolników
i niewolnice, ta grupa osób mogła służyć przedmiotowemu zaspokajaniu także
potrzeb seksualnych. Sztuka traktowała głównie o elitach, więc można sobie
wyobrażać jedynie z fragmentarycznych informacji los danych kobiet i mężczyzn, którzy mieli najniższy status w społeczeństwie, w zasadzie nie liczono
się w ogóle z ich zdaniem i ludzkimi prawami.
Safona tworzyła poezję liryczną. Tworzyła w nurcie liryki eolskiej. Twórczość ta była szczególnie powiązana z muzyką. Poezja tego rodzaju cechowała
się osobistym charakterem, była bogata treściowo i cechowała się ponadto
zróżnicowanymi układami stroficznymi (melika eolska). Safona była bardzo
wyrazistą autorką i taką też miała osobowość. Pisała z odwagą, mocą, pasją
o pięknie miłości, uczuć, życiu. Uznaje się, że była najsławniejszą artystką
kobietą w świecie starożytnym. Pochodziła z wyspy Lesbos. Ceniła prawdopodobnie bardziej miłość do kobiet niż miłość do mężczyzn. Szybko została
wdową i powróciła na wyspę, by założyć szkołę dla dziewczyn. Dziewczyny
zdobywały w niej umiejętności, które były im potrzebne w dorosłym życiu.
Safona uczyła dobrych manier, a także muzyki i poezji. Jej pragnieniem było,
aby kobiety przestały być zależne od mężczyzn. Swoje uczennice darzyła bardzo silnymi uczuciami, serdecznymi. Stosunek Safony do kobiet był niewątpliwie uczuciowy. Stała się obiektem wielu plotek. Osądzano Safonę o miłość
lesbijską i wskazywano, że została do niej zmuszona, bo na wyspie nie było
prawie mężczyzn. Byli oni wygnani z wyspy z przyczyn politycznych lub wybierali się uczestniczyć w walkach. Istnieją wątpliwości, czy Safona kochała
swoje uczennice, czy to były jedynie relacje przyjacielskie. Jednakże utwory
Safony były wręcz pieśniami uwielbienia dla kobiet. Safona opiewała kobiece
S. Jakóbik, Kryminalizacja kontaktów homoseksualnych w starożytnych Atenach, https://rebus.
us.edu.pl/-bitstream/20.500.12128/7703/1/Jakobik_Kryminalizacja_kontaktow_homoseksualnych.pdf [dostęp: 03.10.2020 r.]; Por. C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków,
tł. B. Wierzbicka, Uraues, Gdynia 1998, s. 165; A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, PWN, Warszawa 2011, s. 404; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej
Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 2012, s. 270.
12
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piękno, dobro, delikatność. Twórczość Safony jest pełna wielkich uniesień i zachwytów kobietami. Safona wierzyła w piękne, nieskazitelne uczucie. Czy idealnym uczuciem była dla niej miłość między kobietami? Safona niewątpliwie
była artystką utalentowaną, jej liryki są pełne wrażliwości i subtelności. Wiersze posiadają precyzyjną konstrukcję, są rytmiczne. Pisała językiem pełnym
harmonii i prostoty. Umarła w wieku 60 lat, nie są znane bliższe okoliczności.
Pozostaje postacią tajemniczą, która niewątpliwie wywierała duży wpływ na
swoje uczennice. Niewiele pozostało do dziś z twórczości Safony, ale podziwiał ją Solon, Platon, czy Antypater, który nazywał ją „Homerem żeńskiego
narodu”. W późniejszych okresach Safoną inspirowali się – Kochanowski,
Byron, Pawlikowska-Jasnorzewska poświeciła jej cykl wierszy (Róże dla Safony). Część twórczości Safony zniszczono celowo. Jakim zagrożeniem więc były
jej poematy? Intrygowały zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Safona jest dla nas
tajemnicą, a szczególnie jej relacje z uczennicami. Nie wiemy też na pewno, czy
poetka pochodziła z wysypy Lesbos, niemniej w kulturze masowej określono
ją lesbijką. Sama nazwa kobiety homoseksualnej pochodzi od wyspy Lesbos,
która miała być bliska Safonie i na której to Safona miała prowadzić szkołę,
czy też można ją określić – kółkiem dla dziewczyn, w którym przygotowywały
się pod jej opieką do życia w dorosłości, już w relacji z mężem. Safona żyła
w latach 628-568 p. n. e. Nie wiemy nawet w jakich okolicznościach zmarła,
ale jej wpływ na kulturę pozostaje duży, choć jak akcentuję, niewiele zachowało się z jej dorobku poetyckiego13.
Oczywiście trzeba pamiętać, że Safona miała bardziej zróżnicowaną twórczość, była autorką modlitw, czy pieśni weselnych. Uznaje się ją za najwybitniejszą przedstawicielkę liryki eolskiej. Utrwaliło się w kulturze przekonanie,
że pochodziła z Mitylene lub Eresos na wyspie Lesbos. W czasie rozruchów
rewolucyjnych miała znaleźć schronienie na Sycylii. Wróciła na Lesbos, ale nie
odzyskała dobytku. To był jednak czas przełomowy, bo zaczęły się wokół niej
gromadzić dziewczyny pod hasłami służby Afrodycie. Wówczas kształtowały
się opinie, że Safonę z dziewczynami łączyły relacje homoseksualne. Liryki
Safony często poruszały tematy rozstania, bo dziewczyny przenosiły się do innych szkół lub wychodziły za mąż, przebywały pod opieką wychowawczą Safony czasowo. Można przyznać, że rola Safony była fenomenem, gdyż zwracano
uwagę oficjalnie przede wszystkim na naczelną rolę mężczyzn w wychowaniu
chłopców w Grecji. Życie Safony stało się legendą, fakty przeplatają się z licznymi informacjami o wątpliwej prawdzie historycznej. Współcześnie trudno
13

Safona, poetka miłości, Internetowe pismo kobiece „Puella Nova.pl” [dostęp: 03.10.2020 r.].
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ustalić pewne dane. Safona miała zawrzeć swoją twórczość w dziewięciu księgach. Obejmowały Hymny do bogów, Pieśni do przyjaciółek, pieśni miłosne, pieśni weselne. Dokładnie zachowało się kilka całych utworów Safony oraz liczne
fragmenty. Uznaje się, że Safona jednak przejawiała w swoich utworach miłość do wychowanek. Jej liryki cechowały się namiętnością, zauważono główny motyw, przewodni tej twórczości – miłość kobiecą. Prezentowane uczucia
realizują się w scenerii pięknych opisów przyrody14. To dodatkowo stwarza
atmosferę naturalności sytuacji.
Safona pochodziła z rodu arystokratycznego. Zatem mamy do czynienia
znowu z elitami, które pozwoliły sobie na szczególne relacje. Tylko informacje szczątkowe dotyczące biografii Safony można wydobyć z jej zachowanej
twórczości (ale to nie zmienia faktu, że legenda Safony ma silne właściwości
kulturotwórcze). Dowiadujemy się z niej, że poruszającą miłość kierowała do
swojej córki, Kleis. Utarła się legenda, że Safona popełniła samobójstwo. Miała skoczyć do morza, w wyniku nieszczęśliwej miłości do młodego żeglarza
Faona15. Wiemy, że Safona była dojrzałą matką. Jej życie bardziej układa się
w typ relacji biseksualnych, jakie przejawiała w życiu. Jednak tak silne miała
mieć uczucia do kobiet, że uważa się, iż prawdopodobnie była kobietą homoseksualną, iż te tendencje przeważały w jej zachowaniu i odczuciach.
Safona opiekowała się dziewczynami, które pochodziły z różnych stron
Grecji i Azji Mniejszej. Uznaje się, że była dla młodych dziewcząt opiekunką, nauczycielką, przewodniczką. Safona przygotowywała je do ich życiowego
powołania, którym miało być małżeństwo. Wobec takich faktów nie dziwi, że
mamy mało przekazów oficjalnych, które traktują w dawnych czasach o relacjach homoseksualnych. Przyjmuje się, że przyjaźnie Safony z podopiecznymi
przeradzały się w miłość, nie wyklucza się, że i w zmysłową. Zachowane liryki
Safony wskazują, że była kobietą bardzo uczuciową i ceniła delikatność uczuć
kobiet. Miała upodobanie we wrażliwości swoich wychowanek. Autentyczne
były plotki, które mówiły, że Safona uprawiała seks ze swoimi wychowankami. Stąd wywodzi się określenie miłość lesbijska. Safona żegnała dziewczyny
z wielkim smutkiem, a witała je z wielką radością, były wysławiane i powtarza
się, że jednak były otaczane miłością16.
Pieśni weselne Safona kierowała do swoich wychowanek (epitalamium).
Można w nich znaleźć wątki dotyczące ludowej rubaszności, pieśni miłosne,
14
Safona, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Safona;3971073.html
[dostęp: 03.10.2020 r.].
15
Ibidem.
16
Ibidem.
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refleksje dotyczące przemijania. Safona w pieśniach miłosnych jawnie wychwalała urodę dziewcząt, podziwiała ich wdzięk, elegancję, dzieliła się z nimi
radami i przestrogami. Mówi się nawet o jej zazdrości. W melodyjnych słowach ukazywała przede wszystkim burzliwość uczucia miłości, jego dynamikę.
Ciekawy jest jej utwór do Afrodyty, to modlitwa o łaskę odwzajemnienia miłości. Platon określił Safonę 10tą muzą. Motywami jej twórczości inspirował się
w dużej mierze Horacy, ale też Teokryt, czy Apollonios (pochodził z Rodos)17.
Osoba Safony stała się ważnym wzorcem kulturowym.
Wyjątkowym wierszem jest Róże dla Safo Kazimiery Iłłakowiczówny. Madeleine de Scudéry jest autorką dzieła Sapho do Erinne, dzieło to było przypisywane Georgesowi (bratu autorki). Jest to szczególny fakty, tym bardziej,
że dany utwór wskazuje na Safonę, jej życie, twórczość jako przykład, w jaki
sposób nie zostać zapomnianą (głównie właśnie przez twórczość można osiągnąć w tym przekazie literackim nieśmiertelność w pamięci innych). Safona
w danym utworze przedstawiana jest w wyobraźni pisarki jako kobieta, która nie jest pochłonięta próżnymi sprawami, ale zajmuje się tym, co przetrwa
próbę czasu18. Jest to dowód bardzo szczególnego miejsca, które Safona zajęła
w kulturze. Jej osoba szczególnie ważna okazała się dla kobiet.
Homoseksualizm był rozpowszechniony od dawnych czasów w różnych
środowiskach. W świecie antycznym o skłonnościach homoseksualnych byli
królowie: Hieron (król Syrakuz), czy Filip Macedoński, pośród strategów –
Aleksander Wielki, Epaminondas, czy Pauzaniasz; prawodawców: Minos, Solon; filozofów: Sokrates, Platon, Arystoteles, wielu innych19.
W III wieku p. n. e. przywałowano opowieść o romantycznej przyjaźni
księcia Linga i jego wybranka (za czasów Konfucjusza). Ling w trakcie spaceru
przez gaj owocowy miał ofiarować swojemu wybrakowi (Mizi Xia) brzoskwinię, która stała się bardzo interesującym symbolem miłości homoseksualnej
w Chinach. Odtąd nazywa się w Chinach miłość homoseksualną „miłością nadgryzionej brzoskwini.” Z kolei hinduska Mahabharata (ok. 200 rok
p. n. e.) jest dokumentacją miłości Kryszyny i Ardżuny. Upatrywano w rej
relacji źródeł siły, jaka miała mieć taką moc, że poprowadziła kochanków do
nieśmiertelności20.

Ibidem.
M. Malinowska, „Sapho od Erinne” – uchronić od zapomnienia, „Acta Uniersitatis Lodziensis”
2013, nr 8.
19
K. Deschner, Krzyż Pański z Kościołem. Seksualizm w historii chrześcijaństwa, https://docer.
pl/doc/n5scs [dostęp: 02.10.2020 r.].
20
R. Aldrich, Geje i lesbijki…, op. cit., s. 1.
17
18
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Bardzo ciekawe jest osadzenie relacji miłosnej w kontekście daru życia,
jaki prowadzi do nieśmiertelności. Coś szczególnego i szlachetnego musiało
być w tej miłości, co już dostrzeżono w świece dawnym, skoro ta relacja wynosiła, dawała życie wieczne. Traktujemy tu niewątpliwie o miłości autentycznej.
Istnieje wiele różnych koncepcji, które mają tłumaczyć homoseksualizm,
ale brakuje w nich zgodności, pewności, dlaczego nasza orientacja rozwija się
w dany sposób. Sądzę, że zachowania homoseksualne są po prostu w naturze
ludzkiej i aktywizują się. Człowiek wybiera preferencje, które rozwija. Niewątpliwie działają czynniki, przez które ludzie rozwijają tożsamość homoseksualną, identyfikując się z nią. To bardzo ważne, bo okazuje się choćby kluczowe
dla mechanizmów religijnych, jakie usiłują nie potępiać człowieka, bo to zaprzeczenie idei miłości Boga do człowieka, Boga Ojca, Stwórcy, dającego wolną wolę, Autora ludzkiej natury, stworzonej na swoje boskie podobieńswtwo.
Protestantyzm wyraża akceptację wobec homoseksualistów. Idzie dalej,
udziela błogosławieństwa osobom, które żyją w relacjach homoseksualnych,
ich związkom. Według ks. Marcina Hintza postawa ta wynika z idei bezwarunkowej miłości bliźniego i tolerancji. Już w XVI wieku ewangelicyzm
propagował program wolności sumienia i wyznania21.
Homoseksualizm jest wyborem? Sięgnijmy najpierw do tradycji. Chrześcijaństwo nie ma w sobie nic z potępienia dla człowieka wobec tego, że się
różni, ma określone wybory życiowe. Chrześcijanin nie może pogardzać innym człowiekiem. Kościół winien stosować się do zasad poszanowania godności każdego człowieka, bez względu na to, jaką wrażliwością i preferencjami cechuje się w relacjach, jeśli nie wyrządza nikomu krzywdy. Chciałabym
wyjaśnić pokrótce, jak homoseksualizm rozumieją tradycje bogatsze, religijne
i jak działa przez nie silnie mechanizm wykluczenia.
Kultura judeochrześcijańska może nas zaskakiwać. Z jednej strony znajdujemy zapisy, które przekonują nas, że człowiek każdy zasługuje na miłość
w oczach Boga, powszechne jest przykazanie miłości bliźniego, z drugiej strony są zapisy biblijne, które mówią, że homoseksualizm był karany śmiercią
i wobec tych faktów Biblia podtrzymuje narrację o nielogiczności zachować
homoseksualnych, określając je perwersyjnymi, jakie są bezsensowne, ponieważ nie prowadzą do poczęcia życia (czy więc nie zasługuje na miłość ten,
kto życia nie powołuje? Miłości nie można spłycać do zachowań erotycznych

M. Hintz, Homoseksualizm. Uwagi z perspektywy etyki ewangelickiej, https://www.researchgate.net/-publication/322369654_Homoseksualizm_Uwagi_etyki_ewangelickiej [dostęp: 02.
10.2020 r.].
21

74

KOBIECY HOMOSEKSUALIZM ...

i prokreacji, to przedmiotowe traktowanie człowieka i uczuć wyższych)22. Jednakże przecież są pary, które z różnych przyczyn, choćby genetycznych nie
mogą mieć dzieci. Czy miłość musi być sprowadzana do prokreacji? Wiemy,
że nie, bo współcześnie dokonała się rewolucja seksualna, jednakże wciąż nasza
wiedza musi być dopełniana. Wiemy, że zamysłem religii chrześcijańskiej jest
przekazywanie prawdy o Bożej miłości, wolności sumienia, wyboru, woli. Są
jednak myśli ujęte przez ludzi, które mogą sprawiać, że inni ludzie czują się
pokrzywdzeni przez fakt ludzkiej natury, którą w relacji religijnej zostali obdarzeni przez Stwórcę w ramach najlepszej wersji siebie – odbicia samego Boga.
Piszę o tym, bo jak wskazywałam w religii tkwią istotne korzenie dyskryminacji, ale czy słusznie religia skłania się w wykluczenie? Jak radzi sobie religia z rodzajem podwójnej roli, z jednej strony miłość jest darem dla każdego, z drugiej
stawia warunki i wyklucza? Co więcej w miłości upatruje się wzorów świętego
życia. Miłość jest relacją człowieka do człowieka, bez względu na takie cechy
jak wygląd, czy atrybuty psychiczne.
Okazuje się, że kształtowanie się tożsamości homoseksualnej wynika
z faktu, że działają różne czynniki, nie jedne. Czynniki te współczesna nauka
dzieli na biologiczne, pochodzące ze środowiska, psychodynamiczne23 oraz
osobowościowe.
Grzegorz Iniewicz z Instytutu Psychologii UJ w piśmie poświęconym
psychiatrii zaznaczył, że homoseksualizm powinien nam w ramach badań nad
nim dostarczać informacji o seksualności człowieka w ogóle24. Zachowania
homoseksualne po prostu wyrażają życie przynależące do zachowań seksualnych człowieka. Współcześnie badania wskazują, że nie występują duże różnice w funkcjonowaniu par homoseksualnych i heteroseksualnych, choć wcześniej dostrzegano wiele negatywnych sytuacji w relacjach homoseksualnych
(głównie w wymiarze psychicznego funkcjonowania partnerek/partnerów).
Iniewicz wskazuje, że konieczne jest rozpatrywanie sytuacji środowiskowej danych relacji25. Potrzebne są takie szczegółowe badania, które nie będą mnożyły
stereotypów.
Istnieją duże kontrowersje co do etyczności badań, które prowadzono
z udziałem osób homoseksualnych. Zdarzały się badania w których wybierano
Por. Kpł 20,13; M. Babik, Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Kraków 2003, s. 113.
Nurt psychodynamiczny zakłada, że funkcjonowanie człowieka zależne jest od trzech głównych czynników: nieświadome mechanizmy wewnętrzne, ukryte potrzeby oraz konflikty wewnętrzne, które są nierozwiązane.
24
G. Iniewicz, Specyfika relacji w parach homoseksualnych, „Psychiatria Polska” 2009, tom
XLIII, nr 1, s. 78.
25
Ibidem, s. 80.
22
23
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celowo homoseksualistów leczących się psychiatrycznie, by na podstawie tych
badań wyprowadzać ogólne wnioski, które z góry, jak wiadomo zakładały, że
osoby homoseksualne mają problemy psychiczne26. Kondycja psychiczna człowieka współcześnie nie jest dobra, alarmuje się o tym. Sytuacja osób homoseksualnych jest szczególna, bo są stygmatyzowane w wielu społecznościach.
Potrzebą jest wniknięcie, co warunkuje stan psychiczny ludzi i uwzględnienie
całościowe ich sytuacji życiowej. Są środowiska, które do dziś nie pogodziły
się z tym, że homoseksualizm nie jest spowodowany zaburzeniami psychicznymi, a jest ludzkim wyborem. Stanowczo potępiono w świecie naukowym
kwalifikowanie homoseksualizmu jako choroby psychicznej.
Prowadzone są na świecie badania, które rejestrują jak kształtują się dzieci
w parach heteroseksualnych i homoseksualnych. Widoczne są różnice27. Nie
jest celem pracy je wskazywać. Sądzę, że społeczeństwo ma prawo czuć się nieprzygotowane na nowy model rodziny – homoseksualny i wiele społeczeństw
widzi w nim zagrożenie. Chciałam tylko zasygnalizować, jakie prowadzone
są na świecie badania, które sięgają problematyki homoseksualizmu, bowiem
okazuje się szerokim zagadnieniem do dyskusji społecznej.
Homoseksualizm winien być pojmowany jako porządek naturalny28.
Kongregacja Nauki Wiary w liście do biskupów Kościoła katolickiego o zachowaniach homoseksualnych wskazała, że homoseksualizm czynny jest niezgodny z prawem moralnym. Istnieje wiele zachowań rażących i krzywdzących,
w jakich Kościół nie wypowiedział się stanowczo. W danym liście nazwano
zachowania homoseksualne jako świadczące o nieuporządkowaniu człowieka.
Zaapelowano o rozwagę w ocenie, uwzględniając, że trudno jest dociec przyczyn homoseksualizmu (Kościół tu borni jak może swojego stanowiska, które
propaguje miłość do każdego bliźniego). Wyjaśnienie może być bardzo proste.
Natura ludzka została powołana w sposób naturalny w taki sposób, że zawiera
w sobie aspekt homoseksualny, który Kościół wcześnie skrytykował jako zagrażający populacji, bo uczucie homoseksualne nie prowadzi do reprodukcji

B. Grabski, G. Iniewicz, M. Mijas, Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych
– przegląd badań i prezentacja zjawiska, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, nr 4, s. 637-638.
27
M. Regnerus, Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących w związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych [w:] Osoba i jej tożsamość,
Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin,
https://www.stowarzyszenie-fidesetratio.pl/Presentations0/14-06Regnerus.pdf [dostęp: 02.10.
2020 r.].
28
M. Klinowski, Moralność, reprodukcja, homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci, „Diametros” 2005, nr 5, s. 21.
26
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gatunku29. Rewolucyjne jest nauczanie papieża Franciszka, który przekonuje,
że osoby homoseksualne powinny być otaczane życzliwością, akceptacją, bo
są w oczach Boga tak samo kochane jak inne, w ramach miłości Boga Ojca
wszelkiego stworzenia. Zarazem papież nie neguje prostego wyjaśnienia teologicznego – Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, obdarzył go ludzką
naturą, w której okazało się, że jest obecny pierwiastek homoseksualny, to znaczy, że można pokochać każdego, bez względu na jego cechy fizyczne. To nasze
wybory, więc nie mają nic wspólnego z zaburzeniami psychicznymi.
Religia prowadzi do wykluczenia osób homoseksualnych. Kościół katolicki chce je zrozumieć, ale liczne są zapisy w dokumentach kościelnych, które
wskazują, że Kościół odrzucał ludzi za to, że mają swoją ludzką naturę, a mieli
być powołani do życia przez Boga – właśnie w takiej swojej ludzkiej naturze.
Prawo logiki wskazuje nam na ową kwestię, rozsądku.
Religia chrześcijańska stawia w centrum świętości miłość. Jednakże ta miłość ma warunki w świetle nauki duchownych. Miłość daje życie, fizyczne, bo
człowiek związuje się z drugim, aby życie dawał. Znosi się stwarzanie duchowe
człowieka z miłości i opiekę duchową na rzecz prokreacji, marginalizując i tych,
którzy nie mają zdolności rozrodczych z różnych względów, ale to przecież nie
redukuje i bycia człowiekiem. Człowiek nie musi czuć potrzeby posiadania
dzieci, sam Kościół dopuszcza różne kategorie powołania. Zaskakujące może
być powołanie do samotności, skoro człowiek ma naturę społeczną.
Miłość jest święta, miłość jest czysta, miłość jest przede wszystkim relacją
duchową, a nie prokreacyjną, koncentrującą się na członkach fizjologicznych.
Głównym zarzutem dla miłości homoseksualnej jest, że nie daje życia i nie
stwarza odpowiednich warunków do wychowywania dzieci. Homoseksualizm
jest wyborem człowieka, zgodnie z jego wolną wolą.
Uznaje się, że dopiero u samego progu XXI wieku pojawiła się w Polsce
pierwsza powieść lesbijska. Ma mieszać prawdę z elementami fikcji. Jej autorką
jest Magdalena Okoniewska. Książka nosi tytuł Mój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki. Zapiski te uzyskały trzecie miejsce w konkursie czasopisma „Twój
Styl” (promującego dzienniki Polek) w 2002 roku. Stało się to bodźcem do
wydania książki. Okazało się, że powieść dotknęła bardzo ważnego tematu.
Dotyczy bowiem Polek, które żyją w ukryciu. Wydanie takiej książki mogło
graniczyć ze skandalem obyczajowym i wciąż w Polsce bardzo cienkie są granice w tym temacie, bardzo wrażliwe. Kolidują z wciąż jak się jednak uznaje
Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych, http://www.bobolanum.edu.pl/images/wykladowcy/filipowicz/Homosexuali
tatis_Problema.pdf [dostęp: 02.10.2020 r.].
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mitem matki Polki. Trudno pogodzić się wielu osobom z tym, że autorka klasycznej literatury polskiej, ceniona Dąbrowska żyła w relacji z partnerką. To
historie kobiece, które być może od początku dziejów ludzkości dopominają
się o swoje miejsce w cywilizowanym świecie. Choć może się zdawać, że mężczyźni mają trudniej, to od kobiet oczekuje się, że urodzą dzieci, wychowają
je, będą wzorowymi matkami, żonami (mężczyźni mieli w różnych okresach
historycznych przyzwolenie na realizowanie seksualności swobodnie, kobiety
były za to piętnowane, stąd może być niewiele relacji o lesbijkach). Współcześnie homoseksualizm męski razi wiele osób, uznaje się, że łatwiej tolerować
kobiecy homoseksualizm (od mężczyzn wymaga się męskości, uderza się tym
w stereotyp roli). Jednak w przeszłości to mężczyźni, jak wskazałam wcześniej
nie byli często marginalizowani przez swoje relacje homoseksualne, ale musieli spełnić warunki. Mężczyzna mógł się chlubić seksem z innymi mężczyznami, ale gdy ich dominował, a nie dał siebie zdominować (być zdominowanym
przystało najlepiej niewolnikowi, komuś z nizin społecznych, kto nie miał
prawa głosu i nie liczył się w żuciu publicznym). Chodzi to o zachowanie
męskiej roli (jest tu ciche przyzwolenie na gwałty na słabszych). W tym świetle może dochodzimy do istoty relacji homoseksualnych kobiet. Kobiety nie
podlegają dominacji męskiej, gdy tworzą ze sobą związki. Czy jednak prawdą
jest, że czują się bardziej bezpieczne w takich relacjach, w jakich mogą być
może mieć szansę na większą podmiotowość? Czasy się zmieniają. Wskazuje
się, jak zaznaczyłam, że relacje homoseksualne usiłuje się zrównać z relacjami heteroseksualnymi. Myślę, że to słuszna droga. W relacji homoseksualnej
i heteroseksualnej można czuć się bezpiecznym lub nie, podmiotowo traktowanym lub przedmiotowo.
Safona była bardzo wyrazistą postacią, nie zapomnijmy, że miała bardzo
wysoki status społeczny. Co można arystokracie to na pewno nie wolno było
zupełnie osobie zniewolonej w świecie antycznym. Ludzie ubodzy praktycznie nie mieli głosu. Zachowały się głównie relacje elit, które były otaczane
sztuką, zdobywały wykształcenie i posiadały środki, aby choćby urządzono im
okazały pochówek, który wyrażał w malowidłach ściennych ich życie, relacje
z najbliższymi im osobami. Elity mogły pozwolić sobie na bycie sobą, kreowanie wzorców kultury. Głos tych elit zachował się w świadectwach, bo ci
ludzie mieli pełne prawo głosu w przestrzeni publicznej. Ich status społeczny
pozwalał im kształtować życie kulturalne jak Safonie.
Współcześnie kobiety przedzierają się do przestrzeni publicznej z bardzo
odważnym głosem. Wiek XXI zmienił bardzo dużo. W 2009 roku Kościół
anglikański wybrał na biskupa w jednej ze swoich diecezji homoseksualną
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kobietę (Mary Glasspool). Nie dziwi tu nikogo, że kobiety zajmują stanowiska
kościelne, w tym wysokie. To wywołało wstrząs, że kobieta homoseksualna
została wybrana na daną funkcję. To wskazuje więc, że kobiety zajmują ze
swoją tożsamością miejsce w świecie, jakie nie przysługiwało im. Jednak bywało, choć nie dużo kobiet, które zajmowały szczególnie miejsce, były to przede
wszystkim żony wielkich przywódców (żona cesarza Augusta, Liwia Druzlla po
śmierci męża objęła tron, stała się silną cesarzową, była założycielką dynastii
julijsko-klaudyjskiej), albo chociażby kapłanki starożytnego Rzymu (westalki) znajdowały się wysoko w hierarchii społecznej. W Polsce kultura lesbijska
wciąż stanowi margines, choć w teatrze czasem pojawiają się zjawiska, które
zaskakują. Ważnym aspektem okazuje się duchowość lesbijek. W 2012 roku
odbyła się pierwsza edycja O’LESS Festiwalu. Wydarzenie odbyło się jako
spotkania pod nazwą O’LESS Duchowość. Feministka-Lesbijka–Kapłanka.
Przedstawicielki duchowości chrześcijańskiej spotkały się z kobietami, które
reprezentują kulturę lesbijską. Jednak uznaje się takie przejawy życia kulturalnego lesbijek w Polsce wciąż za wartość niszową. Z obecnym tempem zmian
mogą szybko dokonać się przeobrażania, chociaż kobietom bardzo trudno jest
wyjść spod wpływów silnej presji kulturowej matek, żon. Wciąż silnie kształtuje się ich mentalność, także w wychowaniu, która wskazuje, że są przeznaczone
do życia w rodzinie, zamążpójścia, urodzenia i wychowania dzieci. Jak więc
musiała być presja dopiero w dawanych cywilizacjach.
Kobieta jak Safona z pozycją społeczną mogła sobie pozwolić na wykreowanie wokół siebie środowiska, które żyło swoim kobiecym rytmem, wrażliwością. Jednakże poetka dopasowała się do wzoru życia obywatelki Grecji,
zgodnie z przeznaczeniem kobiecym wyszła za mąż, dopiero po śmierci męża
mogła sobie pozwolić na otoczenie się kobietami, wchodząc umiejętnie w rolę
kobiety, która jest dla dziewcząt mentorką i przygotowuje je pod patronatem
Afrodyty do życia w małżeństwie i tak się działo. Safona nie zatrzymywała
przy sobie na dłużej młodych kobiet, choć zawierały się więzi – musiała pogodzić się z „przeznaczeniem”, jednakże według przekazów chciała doprowadzić do sytuacji, że kobieta nie jest zależna i podległa mężczyźnie. Safona była
w uprzywilejowanej sytuacji, pochodziła z rodu arystokratycznego, miała przygotowanie do obcowania ze sztuką, znała ją, rozumiała, czuła i mogła tworzyć.
Kobiety nie prezentowały powszechnie głównych ról w społeczeństwie. Do
dziś zmagamy się z dysproporcjami, że to wciąż w przeważającej mierze mężczyźni są twórcami kultury, więcej jest poetów mężczyzn niż poetek kobiet
(to ważne, bo poezję uznaje się za twórczość elitarną; bardziej doceniana
w historii była poezja mężczyzn). Świat zmaga się z tymi dysproporcjami
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od początku. Trudno wyobrazić sobie kobietę, która ma taki status, niezależność i wyzwolenie od porządku mężczyzn, że może zaświadczyć o swojej
miłości z inną kobietą, wybudować grobowiec, ozdobić ku dla trwałej relacji
inskrypcjami, które prezentują jej autentyczne więzi. Kobiety często i dziś
widzą swoje przeznaczenie w relacji z mężczyzną. Jeśli nawet kobiety zajmowały miejsce szczególnie w hierarchii społecznej, były chociażby kapłankami
– musiały się poświęcić służbie określonemu bóstwu. Druga kwestia, do dziś
aktualna to świadomość kobiet odnośnie swojej tożsamości. Kobiety wpisuje
się w ogólne wzorce. Do dziś kobietom trudno zdecydować się na wybór,
który będzie piętnowany moralnie. Sylwia Chutnik, znana w Polsce pisarka
wywołała duże emocje. Funkcjonowała w tradycyjnej roli matki, żony. Jednak zmieniła orientacje i ogłosiła to publicznie. Sprawa wywołała duże zamieszanie medialne. Chtunik tłumaczy, że wyszła z cienia, bo chce wspierać
młodych ludzi, którzy często przeżywają kryzysy, bo ich tożsamość seksualna
jest stygmatyzowana, skazuje się na wykluczenie, a sprawa jest delikatna
i przerasta często młodych ludzi, poszukujących siebie tylko w życiu.
Homoseksualizm jest problematyczny, bo okazuje się, że wiedza dotycząca go jest rozproszona i jakby brakowało odwagi, aby zdobyć się na rzetelne,
gruntowane badania, w celu określenia większej ilości informacji, które można uznać oficjalnie za pewne. Wobec tej niepewności i dezorganizacji informacyjnej, utrwalonych różnych w ciągu lat stereotypów i rozbieżnych poglądów – młodzi ludzie są w niełatwej sytuacji, gdy odczuwają, że ich tożsamość
kształtuje się w odmiennym kierunku niż model heteroseksualny.
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FEMALE HOMOSEXUALISM
FROM PRE-OUR ERA ON THE BACKGROUND
OF PRESENT SOCIAL RELATIONS

Summary: Homosexuality was prevalent in most ancient civilizations. The issue was raised by legal codes, literature, mythology and art.
Papyrus, one of the oldest sources that describes homosexuality, comes
from Egypt. The material comes from 2500 years BC. Ancient civilizations (in Europe and beyond) accepted homosexual and bisexual behavior, treated it as natural, occurring on a par with heterosexual identity.
Professor Zbigniew Lew-Starowicz presents the thesis that homosexual
behavior has existed since the dawn of humanity. Scientists believe
that from the beginning of human history there have been behaviors that indicate the existence of homosexual orientation, expressed
in emotional and physical contacts.
Keywords: Female homosexuality, male homosexuality, history of homosexuality, contemporary homosexuality, criticism.
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SOCIAL COMPETENCIES
IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Summary: In this case study, the field of the research refers to business
psychology attached to Business Studies. The object of research concentrates on social competence and career development as confronting
units of the qualitative and quantitative analysis of social competence
in the business environment. The subject matter involves categories
of social competence. The objective of this article is to describe and
confront the terminology of two research paradigms to which social
competence and career development belong. The data for illustrating
the categories of social competence the categories of career development come from the questionnaire [7]. We plan to apply the received
knowledge in both our research and professional activities in the field
of business psychology.
Keywords: Social competence, social interaction, business environment.

Introduction
Social competencies in the business environment are very important for
the success of the company and the personal development of the employees.
Moreover, they allow for the effective building of competitive advantage [2].
Proper performance of work in the company depends among others on the
employees’ personal qualities, allowing for proper functioning in the organization. Moreover, according to modern management concepts, competencies,
including social competencies, are recognized in the context of knowledge,
skills, and professional experience.
1 PhD student, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland.
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Competencies are defined as specialist knowledge and skills necessary to
perform work in this position [1, 2]. According to Boyatzis (1982), competence is the sum of components such as motivation, traits, self-image, social
roles, and skills necessary to perform a job [3]. Competencies are also defined
as skills to use the abilities, personality traits, acquired knowledge, and skills
in an integrated way to achieve the company's mission and goal [4, 5].
This case study takes an extremely important social issue of the development of social competencies in the business environment. The issues under discussion have become a serious problem that requires effective action in many
businesses worldwide. Therefore, the cognitive aim of this study is to gain
knowledge on the actual development of the employees' social competence
to improve their working performance and efficiency. The practical aim is to
use research results to determine the employees' opinion on the importance
of social competence in their professional work to get more insight into the
institutional aspects of social competence development.
Literature review
In the literature on the subject, the term social competencies was first used
in psychology by Doll [5, p. 3], who in Measurement of Social Competence defines social competencies as ‘’a functional composite of human characteristics reflected in self-sufficiency that serves social utility and service. for
others''. The Vineland Social Maturity Scale created by Doll (1953) is an
initial attempt to measure social competencies based on a psychometric questionnaire and is a measure of adaptive behavior [4]. Orpinas and Horne [21,
p. 108] define the term social competencies as ''age-appropriate knowledge and
skills necessary for a peaceful and creative functioning in one's community or
social environment''.
The occurrence of various definitions of social competencies in the literature on the subject is described by Martowska (2012) [8], which states
that from the moment the term social competencies appeared in psychology,
the manner of their recognition and measurement of variables is different, as
shown in Table 1 below.
Table 1. Various definitions of the concept of social competences
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Social competencies defined as

Author

communication competence

Białecka-Pikul, 1993; Haman, 1992;
Kowalik, 1984

relational competence

Spitzberg, Cupach, 1989
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efficiency in action

Raven, 1984, 1988; Raven, Stephenson,
2001

social and communication skills

Maxim, Nowicki, 2003; Miller, Omens,
Delvadia, 1991; Riggio, 1986

social skills

Argyle, 1991, 1998, 1999; Gresham et
al. 1990

communication skills

Wojciszke, Pieńskowski, 1985

adaptability

Silars, Weisberg, 1990

a collection of many other abilities, skills, and
traits

Borkowski, 2003; Greenspan, 1981; Zigler, Trickett, 1978

Source: Martowska, 2012, 8, p. 15.

According to the literature on the subject [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 21, 23], it can be stated that there are many definitions of social competencies. Scientists are constantly introducing new definitions of this term.
It should be noted that social competencies are often referred to as efficiency,
competencies for effective action, social and communication skills. Smółka
[23, p. 27] defines the term social competencies ‘’as skills conditioning efficient
self-management and high interpersonal effectiveness". Matczak [10, p. 6] defines social competencies as ‘’'specific' skills in coping with social situations;
these skills, although a person masters them to a degree partially dependent on
his intelligence and personality, can only arise in the course of training in real
social situations’’. According to Matczak and Piekarska [17, p. 7], social competencies are complex skills of effectively coping with various social situations,
acquired by an individual in the course of social training. Similar to Smółka
(2008) and Matczak (2001) [23, 10], Oleksyn [18, p. 64] perceives social
competencies as ‘’proven (in work, study, and personal development) ability
to use the possessed skills independently, taking into account the internalized
system of values. Social competencies are defined based on the categories of
responsibility and autonomy".
In this case study, the term social competencies are defined as ‘’the ability
to effective social interaction’’ [24, p. 1623]. According to the psychological
dictionary, the term social interaction ''is a process of mutual stimulation and
reaction between two people. It develops competition, interaction, affects the
roles and social status as well as people in social relations'' [25].
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Research Methodology
In this case study, the applied research methodology refers to quantitative and qualitative methods. Within this methodology, we use an indirect measurement method based on interviews in the form of fixed-choice questions
[7]. The set of 34 questions is written down in the form of the questionnaire,
which becomes a tool in this research [7].
The applied methodology based on the questionnaire survey [7] is used
firstly to collect opinions on the social competence potentials in business. Secondly, the questionnaire survey aims to quantify and qualify the actual use of
social competencies in the business environment and thirdly, to examine the
employees' knowledge about benefits deriving from social competencies [7].
Within its diagnostic purposes, this empirical research aims at determining
the features of social competence development in the business environment.
Data analysis and results
Employees from companies X and Y participated in this case study, the
aim of which is to reconstruct the employees' opinions on the role of social
competencies in their business environment. The research sample consists of
300 respondents employed at different positions in the Świętokrzyski, Małopolski, and Mazowiecki voivodship in the period from 2018-2020. The
respondents are both white and blue collar employees in the various public
and private sectors of construction, education and transport industries.
120 women and 180 men participated in the study as presented in Table
2 below.
Table 2. Gender of the respondents
Gender

Sample Group (N =300)
N

%

Female

120

40

Male

180

60

300

100,00

Total
Source: Own study [7].

Most respondents have a work experience ranging from 1 to 5 years
i.e. 120 employees (40%), from 5 to 10 years – 80 respondents (27%),
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up to a year - 60 employees (20%), and over 10 years - only 40 respondents
(13%) as shown in Table 3 below.
Table 3. Work experience
Sample Group (N =300)

Work experience expressed
in years

N

%

Up to 1

60

20

1-5

120

40

5-10

80

27

Over 10

40

13

Total
Source: Own study [7].

300

100,00

Most of the respondents are over 35, namely 160 (53%), 90 (30%) from
28 to 35, and 50 (17%) from 20 to 27 as shown in Table 4 below.
Table 4. Age of the respondents
Age expressed in years

Sample Group (N =300)
N

%

20-27

50

17

28-35

90

30

over 35

160

53

300

100

Total
Source: Own study [7].

Only 10% of all respondents are employed under a contract of mandate,
and as much as 90% under an employment contract.
Table 5. What is your form of employment?
Sample Group (N=30)

What is your form of
employment?

N

%

employment contract

270

90

contract of mandate

30

10

300

100

Total
Source: Own study [7].
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The vast majority of respondents are employed under a contract of
employment.
In this case study, the data analysis results of the main questions from 1
to 34 contained in the questionnaire provide insight not only into research
assumptions related to social competencies and the effectiveness of the employees' work. The employees express their opinion on such issues as work
motivation and involvement (question Nos 1, 6, 7, 8, 10, 12), social competence structure and management (question Nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 30, 32, 33, 34), professional trainings and courses (question Nos 4, 5),
employees career and gratification (question Nos 9, 31) as well as evaluation
(question Nos 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29).
Work motivation and job involvement are measured in questions Nos
1, 6, 7, 8, 10, 12 to study the employees' opinions on their job engagement
expressed through work motivation and job involvement. Although the employees are not asked questions about such work motivation and job involvement factors as working atmosphere, relationship with superiors, working
hours, or remuneration, they provide the answers on work motivation and
involvement in relation to social competencies.
Job involvement defined as employee engagement or work engagement
is a concept viewed as managing the effort of the employees to further their
organisation interests, targets and objectives. The employees’ job involvement
is ‘’ harnessing of organization member’s selves to their work roles: in engagement, people employ and express themselves physically, cognitively, emotionally and mentally during role performances” [6 p. 694]. The surveyed employees assess their work involvement as an answer to question No 1 ‘’How do
you evaluate your involvement in work?’’ at an average level - 37%, as rather
low - 23%, rather high - 17%, low - 13%, and high - only 10%.
Work motivation defined as “a set of energetic forces that originate within individuals, as well as in their environment, to initiate work-related behaviors and to determine their form, direction, intensity and duration” [22, 2008,
p. 11] is measured in question Nos 6, 7, 8. The answers given to question No.
6 ‘’Do you feel motivated to work?’’ show that the motivation of the surveyed
employees raises some reservations, as 63% of the employees say they are not
motivated to work, namely: rather no - 40%, no -23%, hard to say - 17%,
rather yes - 13%, and yes - 7%. Question No 7 “How do you rate your level
of motivation at work?” indicates that their level of motivation in the company is broken down into average - 37%, rather low - 23%, rather high - 17%,
low - 13% and high - 10% levels of motivation. What is worth mentioning is
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the factor stimulating the employees’ motivation. For question No. 8 ‘’In the
event of a good performance of the task, do your supervisor / other employees
express their respect and motivate you to further achievements?'' 80% of the
provided answers confirm that good performance and respect are factors motivating the employees for further achievements.

Job involvment and work motivation are related to the employees’
satisfaction and performamce of duties. For question No. 10 concerning the employees’ work satisfaction, most of the respondents i.e. 60%
provide the negative answer, whereas only 40% are satisfied with their
work. The answers to question No. 12 ‘’How do you perform your duties?’’ the respondents state that they perform their duties with satisfaction - 220 answers, neutral - 170 answers, without involvement - 150
answers, with involvement - 110 answers, and without satisfaction - 70
answers. The results in question No. 12 do not add up to N = 300 due
to the possibility of giving multiple responses.
Social competence structure is measured in question Nos 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 30, whereas the social competence management in
question Nos 32, 33, 34. Some questions are constructed along with
yes/no questions and multiple responses. The former add up to N =300,
whereas the latter do not add up to N = 300 due to the possibility of
multiple responses.
The results of the quantitative analysis regarding the competencies
of the employees indicate that they recognize social competencies - 280
answers, managerial competencies - 290 answers, and business competencies - 250 answers as the most important see Fig. 1 below.
Fig. 1. Q 13 What are the most important competencies for employees?
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The most important determinants of social competencies are temperament - 240 answers, social experience - 110 answers, and the closest environment - 280 answers see Fig. 2 below.
Fig. 2. Q 14 What are the most important determinants of social competencies?

According to the respondents, the improvement of social competencies
in most cases results from the will to find a better job - 280 answers and to
develop a personality - 229 answers (question No. 16).
The impact of competencies on the effectiveness of employees is measured in questions Nos 15 and 17. The surveyed employees confirm that competencies affect the effectiveness of employees in 97% (Q 15 Do competencies
affect the effectiveness of employees' work?). To question No. 17 ‘’How social
competencies influence the effectiveness of the employees' work?’’, the following responses were given: improvement of communication - 270 responses,
employees’ integration - 215 responses, increase enthusiasm in performed tasks - 143 responses and integrate into group tasks - 236 responses (question
No. 17).
Employees admit that the following factors contributed to the current
level of professional competencies: professional experience - 280 respondents,
training - 200 respondents, courses - 150 respondents, personality characteristics - 120 respondents, and special favours - 70 respondents (question No.
30).
The competency management system in the company is primarily
influenced by: the quality of training - 140 answers, the quality of education - 120 answers, the level of management competence -110 answers, applicable law - 100 answers, the effectiveness of trade unions - 90 answers,
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the company's financial capacity - 80 answers and the labour market - only 50
answers (question No. 32).
The respondents admit that competency management in the company
includes: competency audit - 130 answers, matching competencies to respective positions - 120 answers, development incentive - 100 answers, needs analysis - 70 answers, and designing competency portfolios - 60 answers see Fig. 3.
Fig. 3. Q 33. What does competency management in the company involve?

The respondents answer the question: What are the main goals of competency management? as follows: competence development - 80 respondents, social competence resources 80 respondents, competence vs respective positions270 respondents, high efficiency - 50 respondents, satisfaction increase- 50
respondents, competitiveness - 40 respondents, preparation for change - 40 respondents and the use of the management strength - 30 respondents see Fig. 4.
Fig. 4 Q 34. What are the main goals of competency management?
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Professional training and courses offered to employees to increase their
social competencies are discussed in question Nos 4 and 5. Only 40% of the
respondents take part in training, while only 60% of the employees do not
participate in them (question No. 5). What is more, the In-house training is
not a form of reward as stated by 70% of respondents, while 30% of respondents were of the opposite opinion (question No. 4).
Employees’ career and gratification are measured in questions Nos 2,
3, 9, and 31. 150 respondents feel appreciated in the company whereas 90
respondents do not feel appreciated and 60 respondents provide a neutral
answer (question No. 2). The company sometimes provides the opportunity
to raise qualifications - regularly 47% respondents, sometimes - 30%, respondents, rarely - 13% and never - 10% (question No. 3). The surveyed employees state that obtaining a bonus depends primarily on the competencies - 150
answers, the degree of involvement - 250 answers, no bonus - 110 answers,
management preferences -50 answers, luck - 60 answers, and circumstances –
40 answers see Fig. 5 below.

Fig. 5. Q 9 What does obtaining a bonus at your workplace depends on?

Promotion at work depends on qualifications - 230 answers, on experience - 180 answers, on employment record - 160 answers, on social competencies - 150 answers, on involvement- 120 answers see Fig. 6.
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Fig. 6 Q 31. What does a promotion at work depend on?

The employees’ evaluation system is measured in question Nos 21, 22,
23, 24, 25, 26 27, 28, 29. The vast majority of respondents, ie 73%, admit
that the company has an employee evaluation system (question No. 21). A slight majority of the respondents, i.e. 53% admit that the company has clearly
defined rules of work and employee evaluation (question No. 22). As many
as 73% of respondents are assessed, whereas 27%, are not (question No. 23).
According to the employees, the most important rules of evaluation are:
definitions of competencies - 100 answers, evaluation criteria - 90 answers,
employee participation in setting evaluation criteria - 50 answers, determining
the evaluation target - 40 answers, evaluation scale - 130 answers, evaluation
feedback - 20 responses, evaluation techniques linked with target - 1 answer
and training in evaluation techniques linked with target - 1 answer (question
No. 24).
The most important elements of the assessment criteria according to the
management staff included: social competencies - 220 responses, teamwork
competence - 112 responses, independence - 108 responses, communicativeness - 98 responses, meeting deadlines - 82 responses, knowledge of a foreign
language - 85 responses, ethical approach - 70 answers, reliability - 46 responses, and work organisation - 38 responses (question No. 25).
The respondents admit that the usefulness of using the evaluation of social competencies in the company is rather low - 27%, rather high - 30%, low
- 20%, high - 20%, and neutral - 3% (question No. 26).
43%, of respondents, believe that it is possible to develop professional
competencies. 30%, of respondents, think that there is no impact on further
development, and 27%, of respondents, do not provide an unambiguous answer (question No. 27).
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Competency management in the company is not based on equity - this
is what the majority of respondents i.e. 57%, admit. 43% of respondents are
of the opposite opinion on this subject (question No. 28).
According to the respondents, competency management has an impact
on company progress as admitted by 43% of respondents. 37% of respondents state that it is impossible to provide an unambiguous answer. 20 % of
respondents admit that competency management has no impact on company
progress (question No. 29).
Conclusion
The quantitative survey analysis has clearly shown that although most of
the surveyed employees are employed under a contract of employment, they
assess their commitment to the work performed at an average level. Only
40% of employees are appreciated in companies, the remaining employees
feel that they are not appreciated by the employer or have not been able to
give an unambiguous answer. Most companies provide their employees with
the opportunity to improve their qualifications 77% by organizing training
for employees, in which the majority participate, as admit by as much as 60%
of the respondents.
Despite the organized training for employees and their participation in
training, employees feel rather unmotivated to work - 63%, while those who
described themselves as motivated mostly describe their level of motivation
as average. Such a state of affairs may result from the fact that the training
is not adapted to the needs of the employees, or the lack of motivators, such
as recognition of the employee's work by the supervisor or other employees,
which was admitted by as many as 80% of the respondents. The financial
factor in the form of a bonus, as an incentive to work, depends mainly on the
level of commitment - 25 answers and competencies - 15 answers.
Dissatisfaction and low evaluation of the effectiveness of the employee's
work are related to the way of performing one's duties. Most of the surveyed
employees perform their duties indifferently, without much commitment.
The essence of competencies is emphasized by the employees in this study,
who recognized social, managerial, and business competencies as the most important. In the case of social competencies, the most important determinants
of social competencies were temperament - 24 answers, social experience 11 answers, and the closest environment - 28 answers. This study clearly shows
that the employee demonstrates the ability to build and maintain emotional
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bonds with other people, which is admitted by 97% of the respondents, while
3% are of the opposite opinion.
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SOCIAL COMPETENCIES
IN THE BUSINESS ENVIRONMENT

Summary: In this case study, the field of the research refers to business
psychology attached to Business Studies. The object of research concentrates on social competence and career development as confronting
units of the qualitative and quantitative analysis of social competence
in the business environment. The subject matter involves categories
of social competence. The objective of this article is to describe and
confront the terminology of two research paradigms to which social
competence and career development belong. The data for illustrating
the categories of social competence the categories of career development come from the questionnaire [7]. We plan to apply the received
knowledge in both our research and professional activities in the field
of business psychology.
Keywords: Social competence, social interaction, business environment.
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UWARUNKOWANIA, MECHANIZMY
I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ
PROBLEMOWYCH MŁODZIEŻY

Streszczenie: Adolescencja jest okresem dynamicznie zachodzących
zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
W tym okresie pojawiają się trudności w rozumieniu i zaakceptowaniu
i określeniu swojej zmieniającej się tożsamości. Powoduje to wzrost napięcia, którego próbą redukcji mogą być zachowania problemowe, czyli
takie, które odbiegają od powszechnie obowiązujących norm i zasad
życia społecznego m.in. picie alkoholu. Ten przegląd ma na celu przedstawienie uwarunkowań zachowań problemowych mających swe źródło w specyfice zmian rozwojowych. Szczególny nacisk jest położony
jest na mechanizm uzależnienia od alkoholu, ze względu na to, że jest to
najczęściej występujące zachowanie problemowe młodzieży. Wykazano, że wyniki badań na temat uwarunkowań i mechanizmów zachowań
problematycznych mogą mieć istotny wkład w określenie czynników
ryzyka oraz czynników chroniących i być podstawa projektowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych.
Słowa kluczowe: Adolescencja, zachowania problemowe, profilaktyka.
ORCID: 0000-0002-7775-0681.

Wprowadzenie
Dojrzewanie jest okresem trudnym dla dziecka jak i dla rodziców. Burzliwym ze względu na nieustające zmiany w sferze fizycznej, psychicznej a także
1
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duchowej. Nie dziwią więc pojawiające się bardzo często w życiu rodziców
i nauczycieli problemy wychowawcze. Ze względu na specyfikę zmian rozwojowych, jak również zagrożenia środowiskowe, szczególnie często w tym
okresie, mogą pojawiać się zachowania problemowe u młodzieży. Zachowania problemowe rozumiane są jako zachowania nieposiadające akceptacji
w oczach ogółu społeczeństwa oraz instytucji opartych na autorytecie2. Zachowania takie odbiegają od powszechnie obowiązujących norm i zasad życia
społecznego.
Przegląd ma na celu przedstawienie uwarunkowań i mechanizmów leżących u podstaw zachowań problemowych mających swe źródło w specyfice zmian rozwojowych, szczególnie w kontekście uzależnienia od alkoholu.
Dodatkowym celem jest ukazanie na podstawie przedstawionego przeglądu
literatury kierunku identyfikacji czynników ryzyka oraz chroniących, w celu
projektowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych zapobiegających
uzależnieniu od alkoholu młodzieży.
Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka
w okresie adolescencji
Etap dorastania, inaczej zwany wiekiem adolescencji, jest utożsamiany
z okresem zachodzących intensywnych, złożonych i zróżnicowanych przemian. U większości młodych ludzi przebiegają one najpierw w sferze fizycznej,
seksualnej, a następnie psychicznej i społecznej. Analiza zgromadzonej literatury wskazuje, że okres ten charakteryzuje się występowaniem braku równowagi między procesami pobudzania i hamowania3,4. Wynika to bezpośrednio
z burzliwych przemian neurohormonalnych, jakie mają miejsce w tym czasie.
Należy zwrócić uwagę, że taki brak homeostazy bywa często związany z ujawnianą ambiwalencją, labilnością i dużą siłą przeżywanych uczuć, trudnościami
w koncentracji uwagi i wytrwałości w podejmowaniu wysiłku umysłowego.
Labilność emocjonalna jest rozumiana jako łatwość i szybkość przechodzenia
ze stanów zadowolenia do stanów złości i odwrotnie5. Natomiast ambiwalencja oznacza jednoczesne doświadczanie sprzecznych uczuć w stosunku do tego
Z. Gaś, Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania, WSEI, Lublin 2011.
D. Boyd, H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zyski S-ka, Poznań 2008.
4
S. Asahi, Y. Okamoto, G. Okada, S. Yamawaki, N. Yokota, Negative correlation between
right prefrontal activity during response inhibition and impulsiveness, a fMRI study. Eur. Arch.
Psychiatry Clin. Neurosci. 254, 245–251, 2004, doi: 10.1007/s00406-004-0488-z.
5
J. Strelau, Osobowość jako zespół cech [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau,
t. 2, s. 525-560, GWP, Gdańsk 2000.
2

3
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samego obiektu czy osoby. Może przejawiać się także pod postacią głoszenia
przeciwstawnych twierdzeń, bądź przez wykonywanie sprzecznych czynności
bez świadomości ich niezgodności6.
Okres dojrzewania to także czas usamodzielniania się nastolatka, etap
jego zwrotu ku grupie rówieśniczej, kształtowania własnej hierarchii wartości
i własnego światopoglądu. Wówczas u osób młodych pojawia się tendencja
do pogłębionego poznawania siebie i poszukiwania miejsca w życiu. Osiąganie powyższego często przybiera formę kryzysu autorytetu dorosłych, buntu
przeciwko zakazom i normom, ujawniania postaw niezależności. Centralne
miejsce w adolescencji zajmuje kształtowanie przez młodych ludzi własnej tożsamości. Aby mogło się to dokonać, dorastający człowiek musi scalić dotychczasową wiedzę o sobie i uzyskać integrację swojej przeszłości z teraźniejszością
oraz sformułować koncepcje przyszłości7,8. Osiągnięcie tego jest często długim
i żmudnym procesem. Doświadczany przez adolescenta chaos, nieprzewidywalność zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej, może przyczynić się do
ukształtowania się tzw. negatywnej tożsamości9. Powyższe prowadzi do tego,
że w młodym człowieku wzrasta poczucie posiadania wielu potencjalnie złych
lub bezwartościowych cech - czasami broniąc się przed nimi - rzutuje je na
innych. Występują wówczas u adolescenta trudności w zintegrowaniu wiedzy
na swój temat. W konsekwencji nie jest on w stanie określić swojej tożsamości,
gubi się w różnych wyobrażeniach o sobie, popadając w końcu w stagnację
uniemożliwiającą jego dalszy rozwój10.
Do typowych charakterystyk wieku dorastania zalicza się również wzrastającą niezależność w myśleniu, której przejawem bywa mniejsza podatność
na sugestie osób dorosłych, bunt przeciwko stawianym ograniczeniom i normom oraz podejmowanie pierwszych samodzielnych decyzji. Obserwowalny
wzrost samodzielności i odwagi może uwidaczniać się przez wykazywanie tendencji do zachowań ryzykownych. Podejmowanie takich działań może stanowić wynik ujawnianej w tym czasie ciekawości, potrzeby eksperymentowania,
ustalania własnych granic, ale także potrzeby nawiązywania intensywnych
A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2006.
M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) A. Brzezińska, s. 345-377, GWP,
Gdańsk 2005.
8
A. Senejko, A. Oleszkowicz, Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji,
PWN, Warszawa 2013.
9
Sz. Hejmanowski, Okres dorastania - zagrożenia rozwoju. Remedium, 2004, 1, 131, s. 4-5.
10
M. Opoczyńska, Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju [w:] Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, (red.) A. Gałdowa, s. 59-74, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielońskiego, Kraków 1999.
6

7
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i bliskich relacji. Szybki rozwój myślenia abstrakcyjnego charakterystyczny
dla tego okresu często bywa utożsamiany z tendencjami młodego człowieka
do kwestionowania spraw dawniej oczywistych, dyskutowania i roztrząsania
różnych kwestii11. Nastolatek, konstruując własny system wartości i moralności, może odrzucać wartości oraz postawy przekazywane mu przez dorosłych.
Wielość i różnorodność zmian zachodzących w tym okresie życia, może
przyczynić się do powstania trudności w ich zrozumieniu i zaakceptowaniu,
powodując wzrost napięcia, którego próbą redukcji może być m.in. sięganie
po alkohol12. Dlatego należy pamiętać, że adolescencja bywa okresem niosącym liczne zagrożenia, które mogą wynikać z trudności w określeniu swojej
zmieniającej się tożsamości oraz z poszukiwań nowego miejsca w różnych
społecznych relacjach, zarówno bliskich (rodzice, nauczyciele, koledzy), jak
i dalszych. W konsekwencji przeżywane kryzysy i trudności mogą stać się
przyczyną pojawienia się wielu różnorodnych problemów w funkcjonowaniu
psychicznym adolescentów: lęków, które często dotyczą osiągnięć szkolnych,
pozycji wśród rówieśników, relacji seksualnych, depresji, uzależnienia - od
nikotyny, alkoholu, narkotyków; zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia;
zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych - agresywnych, przestępczych
oraz samobójczych13.
Okres adolescencji w kontekście zachowań
problemowych
Prowadzone badania nad uwarunkowaniami zachowań problemowych
wskazały, że w okresie dorastania do najczęściej występujących można zaliczyć używanie różnych środków psychoaktywnych14. Uznaną za powszechnie
stosowaną używkę wśród dorastającej młodzieży jest alkohol. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że sięganiu po alkohol sprzyjają następujące cechy
osobowości: negatywny obraz siebie, słaba identyfikacja z płcią, niedojrzałość
emocjonalna, wrogość, impulsywność, neurotyczność, wysokie natężenie
lęku, depresyjność, histeryczność, zależność interpersonalna i emocjonalna15.
I. Obuchowska, Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów
życia człowieka, (red.) B. Hawras-Napierała, J. Trempała, s. 163-197, PWN, Warszawa 2011.
12
M. Tyszkowa, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1986.
13
I. Obuchowska, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia [w:] Psychologia kliniczna, (red.) H. Sęk, t. 2, s. 25-45, PWN, Warszawa 2005.
14
E. Stępień, Doświadczenia i przekonania związane z alkoholem z okresu dorastania a intensywność picia alkoholu przez młodych dorosłych. Alkoholizm i Narkomania, 14, 2001, s. 407-419.
15
J. Mellibruda, Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 3, 28, 1997, s. 277-306.
11
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Występowanie zachowań problemowych bywa aktywizowane zarówno przez
czynniki tkwiące w jednostce, jak i w otoczeniu. Do czynników wewnętrznych
zaliczamy: uszkodzenia organizmu, choroby somatyczne i psychiczne, deficyty praktycznych umiejętności życiowych oraz destrukcyjne orientacje życiowe.
Do zewnętrznych czynników ryzyka można zaliczyć: sytuacje stresowe i podwyższonego ryzyka, trwałe uszkodzenia ważnych relacji społecznych, negatywne konsekwencje społeczne szkodliwego picia16.
Należy podkreślić, że używanie alkoholu w okresie dorastania wynikać
może z trudności napotykanych przez młodego człowieka w realizacji zadań
rozwojowych. Obszar tych trudności i możliwości ich pokonywania przez adolescenta w dużej mierze zależą od jego poziomu funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego17. Zdaniem Tyszkowej o sytuacji trudnej
można mówić wtedy, kiedy układ stosunków między człowiekiem a otoczeniem charakteryzuje się brakiem równowagi pomiędzy zadaniami a aktywnością i warunkami życia oraz właściwościami osoby18. Takich właśnie trudności
doświadcza młoda osoba w okresie dorastania. W efekcie, sięganie po alkohol
może wynikać z braku dostatecznie ukształtowanych umiejętności osobistych
i społecznych. Wzmacniania zachowań problemowych w tym okresie, można
doszukiwać się nie tylko w braku osiągnięcia pełnej dojrzałości emocjonalnej,
ale również w cechach tworzącej się osobowościowych, takich jak: buntowniczość, impulsywność, poszukiwanie stymulacji, skłonność do zachowań ryzykownych, wysoki poziom lęku lub depresyjność19,20,21. Używanie alkoholu
może być sposobem radzenia sobie z napięciem okresu dorastania, ale też może
stanowić przeszkodę w zakresie integrowania doświadczeń tego wieku, zaburzając tym samym tworzenie się poczucia własnej tożsamości, własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, satysfakcjonujących wzorców relacji

J. K. Gierkowski, Z. Lew-Starowicz, Mellibruda, Psychopatologia zjawisk społecznych
[w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, t. 3, s. 691-708, GWP, Gdańsk 2008.
17
M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) A. Brzezińska, s. 345-377, GWP,
Gdańsk 2005.
18
M. Tyszkowa, Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, PWN, Warszawa 1986.
19
L. Nower, J. L. Derevensky, R. Gupta, The relationship of impulsivity, sensation seeking,
coping, and substance use in youth gamblers. Psychol. Addict. Behav, 18, s. 49–55, 2004, doi:
10.1037/0893-164X.18.1.49.
20
V. Igra, C. E. Irwin, Theories of Adolescent Risk-Taking Behavior [w:] Handbook of Adolescent Health Risk Behavior. Issues in Clinical Child Psychology. Springer, (eds.) R. J. DiClemente,
W. B. Hansen, L. E. Ponton Boston, MA, 1996, https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0203-0_3.
21
M. R. G. Brown, J. R. A. Benoit, M. Juhás, R. M. Lebel, M. MacKay, E. Dametto, et al.,
Neural correlates of high risk behaviour tendencies and impulsivity in an emotional, Go/NoGo
fMRI task, Front. Syst. Neurosci, 2015, 9:24, doi: 10.3389/fnsys.2015.00024.
16
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z innymi ludźmi22. Zażywanie alkoholu podejmowane bywa także w obliczu
braku pozytywnych wzorców zachowań, wartości i norm środowiska rodzinnego i rówieśniczego. W tym kontekście szczególnie istotne wydaje się zaznaczenie wpływu środowiska rodzinnego na kształtowanie się zachowań oraz postaw osób dorastających23. Rodzina dzięki oddziaływaniom wychowawczym,
opiekuńczym ma wpływ na fizyczny, psychiczny i społeczny rozwój człowieka.
Przyswajanie pewnych umiejętności, wartości oraz norm bardzo często odbywa się w sposób niezamierzony i niekontrolowany przez rodziców24. Dlatego
czerpana wiedza przez nastolatka tworzy pewne trwałe schematy, które wykorzystuje podczas wchodzenia w dorosłe życie. Aby działania wychowawcze rodziców przyniosły pozytywne rezultaty, muszą być konkretne i jasno określone25. Zasady i normy, które zmieniają się zależnie od okoliczności prowadzą
do utraty autorytetu i buntu, który może objawić się sięganiem po używki26.
Ponadto spożywanie trunków, może stanowić również sposób radzenia sobie
w sytuacjach trudnych - rodzinnych, rówieśniczych i innych, mający na celu
redukcję nagromadzonych emocji negatywnych. Istotny wydaje się również
wpływ czynników makrospołecznych, które obejmują oddziaływania mediów
i reklam, uregulowania prawne, dostępność substancji, warunki życia, stopień
przestępczości, bezrobocie, czy poziom szkolnictwa27,28.
Mechanizmy uzależnienia od alkoholu
w okresie adolescencji
Spożywanie alkoholu we wczesnym okresie życia, jakim jest wiek adolescencji, może spowodować, znacznie szybsze i bardziej nasilone niż

22
G. S. Rousseau, J. G. Irons, C. J. Correia, The reinforcing value of alcohol in a drinking to cope paradigm. Drug and Alcohol Dependence, 118(1), 2011, 1–4. doi:10.1016/j.
drugalcdep.2011.02.010.
23
S. J. Catanzaro, J. Laurent, Perceived family support, negative mood regulation expectancies,
coping, and adolescent alcohol use: Evidence of mediation and moderation effects, Addictive Behaviors, 29, 9, 2004, 1779-1797, https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.04.001.
24
R. Jessor, S. L. Jessor, Problem behavior andpsychosocial development: A longitudinal study
of youth, New York 1977, Academic Press.
25
M. Ziemska, Postawy Rodzicielskie, WP, Warszawa 1986.
26
R. Maxwell, Dzieci alkohol narkotyki – przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2000.
27
M. Sitarczyk, Rodzina w mediach. Media w rodzinie, DIFIN, Kraków 2013.
28
B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Parpamedia, Warszawa
2009.
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u osoby dorosłej, negatywne skutki zdrowotne w postaci zaburzeń somatycznych
i psychicznych oraz przyczynić się do wystąpienia uzależnienia29.
Wśród teorii próbujących odpowiedzieć na pytanie o etiologię zachowań
problemowych warto wymienić stanowisko Mellibrudy30. Autor koncepcji
psycho-bio społecznej uzależnienia od alkoholu wskazał charakterystyczne
mechanizmy prowadzące do uzależnienia. Pierwszym z nich jest mechanizm
nałogowego regulowania uczuć. Powoduje on, że alkohol staje się przyczyną
pozytywnych emocji w życiu adolescenta, staje się sposobem na niepowodzenia i cierpienia, dostarcza silnych, dotychczas nieprzeżytych wrażeń. Dzięki
temu możliwe jest łagodzenie przeżywania stanów przykrych. Zatem, w ocenie
adolescenta, przeżywającego trudności w relacjach – rówieśniczych, rodzinnych, w kontakcie z nauczycielami, doświadczającego wątpliwości i rozterek
związanych z obrazem własnej osoby, czy wreszcie odczuwającego wzmożone
napięcie wynikające z nałożonych na niego różnorodnych obowiązków, alkohol – z uwagi na nieznajomość, bądź nieumiejętność zastosowania adaptacyjnych sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami - może stać
się panaceum na pojawiające się problemy. Drugim mechanizmem kształtującym uzależnienie jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Cechą charakterystyczną
dla jego działania jest to, że człowiek zaczyna postępować nieadekwatnie do
rzeczywistości. Taki sposób tworzenia otaczającego świata jest możliwy dzięki
funkcjonowaniu nierealnych wyobrażeń oraz marzeń, myśleniu opierającym
się na życzeniach i fantazjach. Mechanizm ten umożliwia wytwarzanie własnego systemu obronnego, który opiera się na zaprzeczeniach, minimalizacji roli
spożywania alkoholu w jego życiu oraz uzasadnianiu swojego działania. Trzeci
system stanowi mechanizm rozpraszania i rozdwajania ja. Powoduje on u osoby stosującej substancje psychoaktywne trudności w podejmowaniu najprostszych decyzji oraz przyczynia się do budowania własnej wartości w oparciu
o efekty działania alkoholu. Najbardziej charakterystycznym objawem tego
mechanizmu jest tworzenie się sprzecznego, zmiennego obrazu siebie. Obraz
ten często bywa niespójny i nierealny. Skutkiem ukształtowania się tego mechanizmu bywają działania autodestrukcyjne lub próby samobójcze. System
ten powoduje ogromne zaburzenia dotyczące osobowości człowieka, a tym
samym utrudnia podjęcie racjonalnych działań ukierunkowanych na utrzymanie psychicznej równowagi.
29
R. K. James, B. E. Gilliiland, Strategie interwencji kryzysowej, Wydawnictwo Edukacyjne
parpamedia, Warszawa 2008.
30
J. Mellibruda, Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 3, 28, 1997, 277-306.
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Według Mellibrudy uzależnienie od alkoholu jest zjawiskiem wywierającym wpływ na całość funkcjonowania człowieka. Mechanizmy uzależnienia
aktywizowane są przez negatywne stany emocjonalne, doświadczenia związane ze stresem oraz przez specyficzne trudności zewnętrzne. W tym kontekście
istotne wydaje się zaakcentowanie specyfiki funkcjonowania emocjonalnego
osób w okresie dorastania. Wrażliwość, chwiejność lub reaktywność to stany
emocjonalne, które dość często występują u osób w wieku adolescencji. Takie
cechy są charakterystyczne dla osobowości neurotycznej. Neurotycy uskarżają się na różnorakie dolegliwości somatyczne, narzekają na ciągłe kłopoty.
Ich nastroje są bardzo zmienne. Mają skłonności do popadania w stany lękowe i załamania nerwowe. Cechuje ich niska odporność na stresy. Miewają
depresje i zdarza się, iż cierpią na bezsenność. Osoby o wysokim poziomie
neurotyczności i ekstrawersji reagują bardzo silnie na bodźce pochodzące
z otoczenia. Reakcje ich mają charakter zmienny, o cechach labilności emocjonalnej 31. Jak wynika z badań Pervina w tej grupie osób można spodziewać się najwięcej jednostek naruszających normy społeczne32. Ponadto, osoby
podatne na uzależnienia, cechuje wysoki stopień introwersji, która przejawia
się trudnościami w nawiązywaniu bliskich kontaktów z otoczeniem. Psychotyzm, trzeci wymiar osobowości, także pozostaje nie bez znaczenia w przypadku sięgania przez młodych ludzi po alkohol. Predysponują do tego przede
wszystkim takie cechy, jak: samotność wyrażająca się w braku dbałości o innych, nieprzystosowanie społeczne, brak uczuć, agresywność, lekceważenie
niebezpieczeństw, brak rozsądku, ryzykanctwo. Uzależnienia skorelowane
są również z negatywnym obrazem siebie i niskim poziomem samoakceptacji33,34,35. Cechy te mogą uruchamiać psychologiczne mechanizmy uzależnienia, np. braku kontroli. Alkoholizm staje się wtedy ucieczką od frustracji
i trudnych emocji, poszukiwaniem nowych doznań36,37. Sięganiu po alkohol
B. Ziółkowska, Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) A. Brzezińska, s. 378-421, GWP,
Gdańsk 2005.
32
L. A. Pervin, Osobowość Teoria i Badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011.
33
H. Kulas, Samoocena młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
34
Filist, E., Samoocena a postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu. Innowacje Psychologiczne, 1, 1, 2012, s. 47-53.
35
M. Szymańska, Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem. Problemy opiekuńczo wychowawcze, 4, 43, 2008.
36
R. D. Hays, A. W. Stacy, M. R. Dimatteo, Problem behavior theory and adolescent alcohol use.
Addictive Behaviors, 12(2), 1987, 189–193, doi:10.1016/0306-4603(87)90026-8.
37
J. Szymańska, J. Zamecka, Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki [w:] Profilaktyka w środowisku lokalnym, (red.) G. Świątkiewicz, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa, s. 26.
31
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może sprzyjać również brak zainteresowań i zaniedbywanie rozwoju własnych
zdolności przez nastolatków, którzy nie mogąc cieszyć się z sukcesów odnoszonych na gruncie szkoły, mogą poszukiwać pozytywnych doznań w destrukcyjnej formie aktywności i rozrywki38.
Kierunki działań profilaktycznych zachowań
problemowych młodzieży
Mając to na uwadze należy podkreślić, że pomoc młodzieży, przejawiającej zachowania problemowe dotyczące spożywania alkoholu, wymaga zarówno
oddziaływań skierowanych na powstrzymanie funkcjonowania mechanizmów
specyficznych dla uzależnienia, jak i na rozwiązywanie problemów stanowiących stałe źródła czynników aktywizujących te mechanizmy39. Zatem, pomoc
powinna być ukierunkowana na wspomaganie młodego człowieka w realizacji zadań życiowych, typowych dla okresu adolescencji poprzez łagodzenie
napięcia wynikającego z niekorzystnych wydarzeń życiowych, kształtowanie
poczucia sprawstwa, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie z obowiązkami szkolnymi i z naciskiem grup rówieśniczych przez
uczenie większej niezależności od opinii innych, wspomaganie kształtowania
się poczucia własnej wartości, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań.
Powyższe działania powinny być zarówno wspierane przez system rodzinny,
jak i instytucję jaką jest szkoła. Skuteczne działania profilaktyczne można
osiągnąć poprzez określenie czynników sprzyjające sięganiu po alkohol przez
młodzież oraz czynników chroniące przed wystąpieniem tychże zachowań40.
Identyfikacja czynników ryzyka pozwoli zaprojektować działania wspierające
i podnoszące jakość funkcjonowania młodych osób. Natomiast określenie
czynników chroniących przyczyni się do opracowania strategii służących
wzmocnieniu i utrwaleniu zachowań konstruktywnych41.

A. Senejko, A. Oleszkowicz, Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji,
2013, PWN, Warszawa 2002.
39
J. K. Gierkowski, Z. Lew-Starowicz, Mellibruda, Psychopatologia zjawisk społecznych [w:]
Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, t. 3, s. 691-708, GWP, Gdańsk 2008.
40
Z. Gaś, Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, UMCS,
Lublin 2000.
41
B. Ziółkowska, Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) A. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005,
s. 378-421.
38
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DETERMINANTS, MECHANISMS AND PREVENTION
OF PROBLEMATIC BEHAVIORS OF ADOLESCENTS

Summary: Adolescence is a period of dynamic changes in emotional, social and cognitive functioning. During this period, difficulties
arise in understanding, accepting and defining your changing identity.
this is the reason for the increase in tension, which may be attempted
to reduce problematic behaviors, that is behaviors that deviate from the
generally applicable norms and principles of social life, e.g. drinking
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alcohol. This review aims to present the determinants of problematic
behaviors rooted in the specificity of developmental changes. Particular emphasis is placed on the mechanism of alcohol addiction, due to
the fact that it is the most common problem behavior in adolescents.
It has been shown that the results of research on the determinants
and mechanisms of problematic behaviors may significantly contribute
to the determination of risk and protective factors and become the basis
for designing effective preventive interventions.
Keywords: Adolescence, problem behaviors, prevention.

111

Izabela Pietrowska1, Dagmara Maria Boruc2

WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA
I TERAPIA DZIECKA Z GŁĘBOKĄ
DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

Streszczenie: Przedmiotem rozważań jest współczesna diagnostyka i
terapia dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. W niniejszym rozdziale
dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz przedstawiono studium przypadku dziecka z głęboką dysleksją. Prawidłowo skonstruowana opinia
wydana dla dziecka, u którego zaburzenie to zdiagnozowano, powinna
zawierać między innymi wskazówki dla nauczycieli dziecka. Wykazano,
że terapeuta pedagogiczny powinien stworzyć odpowiedni plan terapii
pedagogicznej i przekazać program pracy dla rodziców. Niejednokrotnie konieczna może okazać się również pomoc psychologiczna dziecku.
Można bowiem przyjąć, że dziecko z głęboką dysleksją rozwojową znajduje się w sytuacji trudnej. Terapia pedagogiczna odbywa się w placówce zazwyczaj raz w tygodniu. Stąd stosowanie się rodziców dziecka do
zaleceń terapeuty pedagogicznego jest niezmiernie istotne. Reasumując,
wspólna praca specjalistów, nauczycieli i rodziców może warunkować
odpowiednią pomoc dla dziecka z głęboką dysleksją rozwojową.
Słowa kluczowe: Głęboka dysleksja rozwojowa, współczesna
diagnostyka, efektywność terapii pedagogicznej, pedagogika, wsparcie.
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Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat znaczenie terminu „dysleksja rozwojowa”
uległo pewnej zmianie3. Najczęściej ujmuje się go jako zespół specyficznych
trudności w uczeniu się czytania i pisania. Natomiast określenie „rozwojowa”
wskazuje, że trudności występują w nasilonym stopniu i to od początku podjęcia nauki szkolnej4.
Trudności w czytaniu i pisaniu ujęte pod nazwą „dysleksja rozwojowa” mogą przejawiać się „u dziecka w trzech formach - w postaci izolowanej,
np. tylko w postaci trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni lub jako
zespół dwóch, lub nawet trzech form tych zaburzeń: dysgrafia - trudności
w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma; dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu;
dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie
tylko błędy ortograficzne)”5.
Szczegółowa analiza objawów dysleksji rozwojowej występujących na
różnych etapach rozwoju oraz edukacji bezdyskusyjnie wykazuje, że ulegają
zmianie, gdy zestawimy występujące trudności w uczeniu się czytanina i pisania oraz symptomy powodujące ich zaburzenia6.
Aktualnie szacuje się, że dysleksja występuje u 10% populacji, w tym
u 4% w postaci głębokiej7. W oparciu o rozważania Anny Adryjanek przyjęto, że współcześnie za podstawę rozpoznania głębokiej dysleksji rozwojowej „przyjmuje się zazwyczaj kryterium statystyczne (opóźnienie o 3-4 lata
w zakresie umiejętności czytania) lub zatrzymanie się na poziomie czytania
elementarnego, nadal jednak nie wypracowano szczegółowej charakterystyki
tego zjawiska”8. W takich okolicznościach zaburzenia te mogą słabo poddawać się korekcie.

G. Krasowicz-Kupis, Diagnoza dysleksji rozwojowej [w:] Dysleksja rozwojowa. Fakty i tajemnice w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej, (red.) M. B. Pecyna, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 111.
4
M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, Polskie Towarzystwo Dysleksji & Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2006, s. 3.
5
Ibidem, s. 3.
6
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów,
s. 54, Operon, Gdynia 2004.
7
Pecyna M. B., Innowacyjny trend w diagnostyce dysleksji rozwojowej [w:] Dysleksja rozwojowa.
Fakty i tajemnice w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej, (red.) M. B. Pecyna, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, s. 205.
8
B. Płaczkiewicz, Dysleksja rozwojowa w aspekcie terminologicznym i definicyjnym, „Nauki
pedagogiczne” 2016, nr 1, s. 113.
3
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Głównym celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie problematyki
współczesnej diagnostyki i terapii dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. Opisanie studium przypadku dziecka z głęboką dysleksją rozwojową jest niezwykle
wartościowe. Wiedza o dysleksji rozwojowej jest bowiem użyteczna nie tylko
pedagogom, psychologom czy lekarzom, ale także rodzicom (dzieci z głęboką
dysleksją rozwojową). To właśnie dzięki niej rodzice będą mieli możliwość
odpowiedniego porozumienia oraz podjęcia współpracy z nauczycielami i ze
specjalistami na rzecz swoich dzieci9. Niezwykle optymistyczny jest fakt, że tematyka dysleksji jest znana coraz większej liczbie osób. Warto jednak zwrócić
uwagę, że należy rozpowszechnić również wiedzę z zakresu głębokiej dysleksji
rozwojowej. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ stanowi podstawowy warunek postawienia poprawnej diagnozy oraz udzielania odpowiedniego wsparcia
i pomocy specjalistycznej dzieciom z głęboką dysleksją rozwojową, a w konsekwencji także skuteczności i efektywności prowadzonych terapii.
Przegląd literatury
Rzetelna znajomość licznych objawów oraz patomechanizmów powstawania głębokiej dysleksji rozwojowej daje możliwość jej zdiagnozowania10.
W wieku poniemowlęcym i przedszkolnym mogą występować u dzieci symptomy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego (głównie opóźnienia rozwoju
ruchowego i mowy). W klasie „O” mogą występować symptomy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego oraz izolowane, wąskozakresowe trudności
w czytaniu. W klasach I-III mogą występować u dziecka symptomy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego oraz izolowane trudności w czytaniu
i pisaniu. W starszych klasach mogą natomiast występować u dziecka symptomy nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego oraz uogólnione trudności
w nauce szkolnej. Zaburzenia w czytaniu mogą się zmniejszać i przejawiać
wolnym tempem czytania oraz niechęcią do czytania, a nawet ustąpić (na
skutek ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych). Dodatkowo u dzieci z dysleksją rozwojową zaburzenia w pisaniu mogą się wyrażać wyłącznie popełnianiem błędów ortograficznych (pomimo znajomości zasad ortografii i pracy
nad tym problemem). Ponadto mogą się u nich objawiać wtórne zaburzenia

M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Jestem rodzicem …, s. 2.
M. Bogdanowicz, Dysleksja u osób dorosłych - terra incognito [w:] Dysleksja w wieku dorosłym,
(red.) M. Bogdanowicz, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012, s. 17.
9
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emocjonalno-motywacyjne oraz nieprawidłowy rozwój osobowości11. Dysleksja rozwojowa ma również związek z edukacyjnymi losami osób nią
dotkniętych12.
Każde dziecko z głęboką dysleksją rozwojową powinno zostać poddane
szczegółowej diagnostyce. Aktualnie podkreśla się również, że ważne jest, aby
podczas diagnozy dokładnie opisać jego potrzeby oraz uzdolnienia (Selikowitz, 1999)13. „Badanie diagnostyczne, służące postawieniu diagnozy dysleksji
rozwojowej, ma charakter wielospecjalistyczny. Jest dokonywane w poradni
psychologiczno-pedagogicznej przez zespół składający się z psychologa, pedagoga, często logopedy. Korzysta się też z konsultacji lekarskich, aby wykluczyć
wadę zmysłu jako jedyną przyczynę trudności (okulista, laryngolog, foniatra) lub stwierdzić potrzebę psychoterapii, gdy pojawią się wtórne zaburzenia
nerwicowe, depresja (psychiatra). Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Bada się zdolność koncentracji uwagi,
pamięć i spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, funkcje językowe, sprawność ruchową rąk (tzw. motorykę małą) i motorykę całego ciała (tzw. motorykę dużą).
W wyniku badań testowych, obserwacji, analizy danych z wywiadu ustala się,
które funkcje rozwijają się nieprawidłowo i jakie są mocne strony rozwoju
dziecka. W badaniach pedagogicznych ustala się, czy trudności w czytaniu
i pisaniu występują jednocześnie, czy w izolacji oraz w jakim nasileniu. Analizuje się jakościowo błędy i rodzaj trudności, próbuje te dane zestawić z pozostałymi wynikami oraz je zinterpretować. Ustala się także stopień opanowania
programu nauczania (w tym znajomość zasad ortografii) i ewentualny wpływ
zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego na umiejętności dziecka”14.
Do aktualnie rekomendowanych narzędzi diagnostycznych, które mogą
być stosowane przez uprawnionych specjalistów do diagnozy specyficznych
trudności w czytaniu i pisaniu należy m.in.: Bateria metod diagnozy przyczyn
niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat (BATERIA-10/12),
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku
13-15 lat (BATERIA-13/15), Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń
szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia (BATERIA-16 plus). W zależności od wieku dziecka dobiera się odpowiednią baterię metod diagnozy przyczyn
niepowodzeń szkolnych u uczniów. Do diagnozy inteligencji równocześnie

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją …, s. 54.
A. Tomaszewska, Funkcja emancypacyjna szkoły w narracjach osób z dysleksją, „Forum
Oświatowe” 2013, nr 1 (48), s. 59.
13
M. Selikowitz, Dysleksja, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 66.
14
M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Jestem rodzicem …, s. 7.
11
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w populacji, jak i w grupach specjalnych obecnie zalecana jest natomiast Skala
Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). Warto zaznaczyć, że mogą z niej korzystać
wyłącznie przeszkoleni do tego psycholodzy15.
Efektem diagnozy (m.in. w przypadku występowania głębokiej dysleksji
rozwojowej) powinno być wydanie (przez specjalistów pracujących w poradni
psychologiczno-pedagogicznej) opinii psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych określa, że opinia powinna zawierać m.in. wskazanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, opis mechanizmów, które
wyjaśnią funkcjonowanie dziecka, stanowisko w danej sprawie, wskazania dla
nauczycieli i rodziców16.
Współcześnie podkreśla się, że przeprowadzone badania oraz wydana
opinia powinny stanowić bazę do zaplanowania odpowiednich działań terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych17. Należy zaznaczyć, że terapia
dziecka ze zdiagnozowaną dysleksją jest oddziaływaniem długofalowym. Na
jej efektywność oddziałują różne czynniki18.
Terapię pedagogiczną uznaje się za główną formę pomocy specjalistycznej
dla uczniów z dysleksją19 (w tym z głęboką dysleksją rozwojową). „Terapia
pedagogiczna dzieci z dysleksją rozwojową w młodszym wieku szkolnym powinna być zadaniem priorytetowym współczesnej szkoły, by wyrównywać ich
szanse edukacyjne i zapobiegać niepowodzeniom szkolnym”20.
„Pomyślnie prowadzona terapia pedagogiczna, która doprowadziła do
stworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka dyslektycznego i dzięki
temu wyrównania dysharmonii rozwojowych, powinna przynieść efekt w postaci płynnego czytania i poprawnego pisania. Jednak jest to możliwe tylko
wtedy, gdy oprócz udziału w zajęciach terapeutycznych dziecko regularnie
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych, (Dz.U. 2013 poz. 199), s. 2-3.
17
J. Mickiewicz, Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”,
Toruń 2011, s. 51.
18
W. Brejnak, Dysleksja jako zaburzenie rozwoju dziecka - rozpoznanie i terapia [w:] Zeszyty
naukowe. Trudności szkolne dziecka, (red.) G. Pańtak, E. Słodownik-Rycaj, Wszechnica Polska
Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 42.
19
J. Mickiewicz, Dysleksja rozwojowa …, s. 132.
20
U. Kalicinska, Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych i jej skuteczność, „Vademecum
Psychologiczne” 2018, nr 1, s. 283.
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pracuje w domu pod kierunkiem rodziców i nauczycieli. Drugim warunkiem
skuteczności terapii jest jej wczesne rozpoczęcie”21.
Do zadań tak pojętej terapii pedagogicznej można zaliczyć: stymulację
rozwoju psychoruchowego podopiecznego, korekcję występujących nieprawidłowości procesów oraz funkcji percepcyjno-motorycznych, kompensację
dysfunkcji rozwojowych danego dziecka, usprawnianie funkcji niezaburzonej
bądź nieco mniej sprawnej w celu przyjęcia przez nią roli kompensacyjnej,
niwelowanie braków dydaktycznych w opanowaniu odpowiedniego tempa
i techniki czytania i pisania, naukę samokontroli i autokorekty, podnoszenie samooceny dziecka, zapobieganie konsekwencjom zaburzeń rozwojowych
(np. niepowodzeniom szkolnym, nerwicy, zaburzeniom emocjonalnym)22.
Janina Mickiewicz dokonała modyfikacji zasad zaproponowanych przez
Irenę Czajkowską i Kazimierę Herdę. Według niej do podstawowych zasad
terapii pedagogicznej można zaliczyć indywidualizację w dopasowaniu odpowiednich środków oraz metod oddziaływania terapeutycznego. Dodatkowo
istotne są zasady korekcji i kompensacji zaburzeń. Należy także uwzględnić
zasadę stopniowania trudności w nauce czytania i pisania oraz systematycznego, ciągłego oddziaływania terapeutycznego. Podczas zajęć terapii pedagogicznej równocześnie ważne jest utrwalanie opracowanych materiałów ortograficznych, jak i wdrażanie zasady świadomego i aktywnego udziału w tych
zajęciach23.
Metoda badawcza
Studium przypadku (z angielskiego case study) jest to jedna z podstawowych metod jakościowych24. “W pedagogice metoda indywidualnych przypadków została sprowadzona do biografii ludzkich. Zatem wyklucza się takie
rozumienie metody indywidualnych przepadków według której odwołuje
się do badania układów społecznych, instytucji bądź do badania dynamiki
wewnętrznej oraz przeobrażeń zbiorowości społecznej. Takie ograniczenie
(do analizy konkretnych przypadków wychowawczych) ma wytłumaczenie
w jej historycznym rodowodzie. Równocześnie ma to utylitarny sens dla praktyki wychowawczej, której służy. Przyjmując przeto przedmiot badań i funkcję
metody indywidualnych przypadków za elementy konstytutywne, definicję
M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Jestem rodzicem …, s. 12.
J. Mickiewicz, Dysleksja rozwojowa …, s. 132.
23
Ibidem, s. 133.
24
J. Gajda, Walory studium przypadku i autobiografii. Refleksje z własnych doświadczeń i z lektury nieobojętnych tekstów, „Ruch Pedagogiczny” 2016, nr 1, s. 94.
21
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jej można sformułować następująco: metoda indywidualnych przypadków
jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich
uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych
zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu
podjęcia działań terapeutycznych”25. Stąd też, na kanwie teoretycznych podstaw, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, rozpoczęto proces terapeutyczny
dziecka z podejrzeniem specyficznych zaburzeń w uczeniu się, przyjmujących
postać głębokiej dysleksji rozwojowej. Wykorzystana metoda indywidualnego
przypadku pozwoliła na skupienie się na specyficznych, indywidualnych potrzebach podopiecznego.
W przypadku tej metody uznano, że najbardziej użyteczną techniką jest
wywiad. Pozwala on na realizację trzech priorytetowych celów: pozyskanie jak
największej ilości dokładnych informacji istotnych dla postawienia diagnozy
i dalszej pracy terapeutycznej, zebranie niezbędnych informacji w krótkim
czasie, zbudowanie relacji terapeutycznej z podopiecznym, a następnie podtrzymanie z nim właściwej, bezpiecznej relacji terapeutycznej. W tym miejscu
należy podkreślić, iż informacje odnośnie podopiecznego, zwłaszcza dziecka,
powinny dotykać różnego rodzaju płaszczyzn, które uwzględniają perspektywę
biologiczną, dynamiczną, społeczną oraz behawioralną26. Bowiem każda z nich
będzie uwzględniana w planie leczenia, z uwagi na wzajemne ich oddziaływanie.
W jakich warunkach powinien być przeprowadzony pierwszy wywiad
z małoletnim oraz jego rodzicami? Przede wszystkim, największą liczbę informacji można pozyskać w warunkach zapewniających pewną dozę prywatności,
gwarantujących poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Należy jak najlepiej wykorzystać ten czas.
W dalszej kolejności znakomitym uzupełnieniem wywiadu są obserwacja
i analiza dokumentów osobistych27. W badaniu diagnostycznym użyto zatem
wszystkich wymienionych powyżej technik oraz zastosowano odpowiednie narzędzia testowe.

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010, s. 77-78.
26
J. Morrison, Wstępny wywiad diagnostyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Kraków 2016, s. 115.
27
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań …, s. 79.
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Analiza danych i wyniki
Uczeń VI klasy szkoły podstawowej o imieniu Kacper (lat 11) został
zgłoszony do placówki w celu przeprowadzenia ponownej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na obserwowane u dziecka utrzymujące
się trudności w nauce - przede wszystkim podczas lekcji języka polskiego oraz niepokojące symptomy np. problemy z koncentracją uwagi, problemy
z odróżnianiem i zapamiętywaniem liter o podobnych kształtach. Szkoła,
do której uczęszczał chłopiec, przygotowała informacje o uczniu z trudnościami w nauce kierowanym na diagnozę. Wynikało z nich między innymi,
że u dziecka występuje męczliwość ręki, jego pismo jest mało czytelne, w trakcie pisania często opuszcza i/lub dodaje litery w wyrazach, niechętnie czyta dłuższe teksty, czyta znacznie wolniej od rówieśników, podczas czytania
opuszcza, dodaje, przestawia, zamienia litery, ma trudności z rozumieniem
czytanego tekstu. Równocześnie Kacper ma trudności z utrzymaniem koncentracji na lekcji oraz wolniej wykonuje zadania niż jego rówieśnicy. Dodatkowo chłopiec ma trudności z zapamiętaniem nazw trudnych pojęć, terminów, dat, określaniem chronologii zdarzeń. W nauce języków obcych ma
problemy z zapamiętywaniem słówek, stosowaniem wymaganych konstrukcji
gramatycznych. Dziecko wykazuje trudności w posługiwaniu się symbolami
i pojęciami (np. znakami matematycznymi, cyframi rzymskimi, nutami). Ponadto Kacper ma trudności w używaniu mapy, odnajdywaniem na niej miejsc.
Mało starannie wykonuje również mapki, rysunki i wykresy. Należy zaznaczyć, że rodzice i nauczyciele dziecka zaniepokoili się tym, że otrzymuje najniższe stopnie („jedynki”) z większości przedmiotów szkolnych. Opiekunowie
zaczęli obawiać się o przyszłość dziecka.
Na podstawie wywiadu z matką Kacpra, relacji jego nauczycieli, analizy
dostarczonych dokumentów (tj. opinii psychologiczno-pedagogicznej, opinii
nauczyciela wychowawcy oraz nauczyciela języka polskiego, pisemnej informacji o uczniu z trudnościami w nauce kierowanym na diagnozę, oceny poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej, zaświadczenia od okulisty,
wniosków z konsultacji z optometrystą, zaświadczenia od audiologa-foniatry,
wyników konsultacji z neurologiem) oraz obserwacji dziecka pozyskano szereg
istotnych i szczegółowych informacji dotyczących chłopca. Przede wszystkim
ustalono, że poziom inteligencji ucznia jest w normie. U Kacpra nie występują wady wzroku, zaburzenia w obrębie słuchu, nieprawidłowości narządów
głosu oraz choroby neurologiczne. Stwierdzono, że dziecko łatwo nawiązuje
kontakty z otoczeniem i przestrzega norm społecznych. Ponadto ma troskliwą
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opiekę w domu i rodzice Kacpra współpracują z nauczycielami oraz specjalistami na rzecz syna. Jednakże okazało się, że poza trudnościami w nauce,
u chłopca występują również zaburzenia integracji sensorycznej. Wyniki przeprowadzonej w I klasie szkoły podstawowej oceny poziomu rozwoju procesów
integracji sensorycznej wykazały bowiem dysfunkcje systemu przedsionkowego, czuciowego i proprioceptywnego Kacpra. W trakcie terapii integracji
sensorycznej „terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.
Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych
przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co
jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych”28. Zdaniem
matki dziecka terapia ta nie zniwelowała niestety wszystkich trudności dziecka
w tym obszarze.
Co więcej, analiza dokumentacji osobistej Kacpra wykazała, że dziecko
dopiero w IV klasie szkoły podstawowej było badane przez psychologa i terapeutę pedagogicznego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Na tej podstawie stwierdzono wówczas między innymi ryzyko występowania
u ucznia głębokiej dysleksji rozwojowej.
Jak wspomniano na wstępie niniejszego artykułu, decyzję o poddaniu
Kacpra ponownej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej podjęto, gdy
dziecko było już uczniem VI klasy szkoły podstawowej. Należy zaznaczyć, że
chłopiec w trakcie prowadzenia kolejnych badań był pogodny i chętnie współpracował. Jego stan był w tym czasie dobry. Warto również podkreślić fakt, że
w badaniach specjaliści zastosowali odpowiednio dobrane narzędzia diagnostyczne, zgodne z obowiązującymi standardami. Na początku za pomocą Skali
Inteligencji Stanford-Binet potwierdzono, że możliwości intelektualne Kacpra
są na poziomie normy. Następnie analiza danych zebranych z wykorzystaniem
Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku
10-12 lat (BATERIA-10/12) wykazała między innymi, że u chłopca funkcje
wzrokowo-przestrzenne, integracja wzrokowo-słuchowa oraz słuch fonematyczny są poniżej normy, opóźnienie w zakresie czytania jest znaczące, pismo
jest mało czytelne, w pracach pisemnych często występują błędy ortograficzne.
Ponadto zdolność koncentracji uwagi Kacpra jest nieodpowiednia. Charakterystyka czynności komunikowania się chłopca wykazała, że jego umiejętności
M. Wiśniewska, Terapia integracji sensorycznej (SI), Polskie Stowarzyszenie Terapeutów
Integracji Sensorycznej, http://pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_terapia
[dostęp: 10.02.2021 r.].
28
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w tym zakresie są na poziomie normy. Korzystając z Materiałów do diagnozy
pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum stwierdzono, że opóźnienie Kacpra w zakresie umiejętności czytania wynosi 4 lata. Natomiast analiza danych uzyskanych za pomocą Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego Dziecka wskazała, że u chłopca
dalej mogą występować dysfunkcje integracji sensorycznej.
Podsumowując, analiza wyników przeprowadzonych ponownie badań
wykazała, że stan umiejętności Kacpra w zakresie umiejętności czytania i pisania wciąż znajduje się poniżej normy dla wieku. Uznano, że wynika to ze zdiagnozowanej u dziecka głębokiej dysleksji rozwojowej. Można wnioskować,
że obserwowane dysfunkcje wpływają na obecne funkcjonowanie dziecka
w szkole oraz jego trudności w czytaniu i pisaniu. Uznano, że terapia pedagogiczna mogłaby poprawić funkcjonowanie dziecka w tych zakresach.
Współcześnie dostępnych jest wiele form pomocy specjalistycznej dedykowanej dzieciom z głęboką dysleksją rozwojową. W ich doborze należy
kierować się jednak wiedzą wynikającą z postawionej dziecku diagnozy, a zatem jego indywidualnymi potrzebami i występującymi u niego problemami,
a także jego możliwościami psychofizycznymi. Istotną kwestią jest również
ustalenie dla dziecka odpowiedniego planu zajęć terapeutycznych. Należy
pamiętać, że w przypadku dzieci z głęboką dysleksją rozwojową ważna jest
także sprawna komunikacja specjalistów prowadzących poszczególne terapie
w celu wypracowania i wdrożenia wspólnie ustalonych, zgodnych, skoordynowanych, spójnych, kompleksowych oddziaływań dążących do efektywnego
i skutecznego wspierania dziecka. W placówkach, które nie prowadzą różnych
typów terapii taki sposób współpracy specjalistów może być dość trudny do
osiągnięcia. Uzyskane w przypadku Kacpra efekty terapeutyczne jednoznacznie pokazały jednak, że taki model działań może przynieść zadowalające rezultaty nawet w przypadku głębokich zaburzeń.
Obecnie za adekwatną formę terapii dzieci z głęboką dysleksją rozwojową uznaje się terapię pedagogiczną. Kacper uczęszczał na nią regularnie raz
w tygodniu. Terapia ta łączyła w sobie działania naprawcze, usprawniające,
stymulujące oraz kompensacyjne słabo rozwiniętych lub zaburzonych obszarów, eliminując ich skutki edukacyjne. Była dostosowana do indywidualnych
potrzeb Kacpra, występujących u niego problemów i możliwości psychofizycznych chłopca.
W przypadku Kacpra zadecydowano, aby chłopiec równolegle uczęszczał
raz w tygodniu także na terapię ręki. Podczas niej skupiono się przede wszystkim na poprawie techniki i tempa pisania. W tym celu m.in. zaprezentowano
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i objaśniano chłopcu prawidłowy sposób trzymania narzędzia graficznego podczas pisania. Starano się też pomóc dziecku w opanowaniu nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego. Dobrano dla niego również specjalną
nakładkę korygującą na długopis, ułatwiającą trzymanie narzędzia graficznego
w odpowiedni sposób.
Ponadto za konieczne uznano uczestnictwo Kacpra także w treningu koncentracji uwagi. Podczas tych zajęć starano się nauczyć chłopca przede wszystkim świadomej koncentracji, aby mógł w sposób celowy sterować uwagą i bronić się przed wszelkimi dystrakcjami.
Po przeprowadzeniu zaleconej w ponownej opinii psychologiczno-pedagogicznej oceny wyższych funkcji słuchowych dziecko rozpoczęło również
trening słuchowy Tomatisa. Jego kolejne etapy koncentrowały się na kształtowaniu umiejętności aktywnego i świadomego słuchania.
W późniejszym okresie - zgodnie z zaleceniem zawartym w ponownej
opinii psychologiczno-pedagogicznej - dokonano powtórnej oceny poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej Kacpra. Stwierdzono wówczas,
że u chłopca nadal występowały deficyty integracji sensorycznej. Zaburzenia
w rejestracji i przetwarzaniu bodźców widoczne były głównie w obrębie trzech
podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. Podjęto zatem decyzję o wprowadzeniu zintegrowanej terapii integracji sensorycznej i terapii ręki (znaczy to, że zrezygnowano z prowadzenia oddzielnie terapii ręki).
Z powodu m.in. niepokoju o możliwość występowania u Kacpra również problemów emocjonalnych chłopiec równocześnie znajdował się pod stałą opieką psychologa dziecięcego. Należy raz jeszcze podkreślić, że wsparcie
dzieci z głęboką dysleksją rozwojową nie może się ograniczać wyłącznie do
zajęć prowadzonych przez specjalistów. Konieczna jest także współpraca ze
szkołą i rodzicami dziecka. Niezwykłe jest to, że w przypadku Kacpra udało
się nawiązać taki rodzaj współpracy. Psycholog szkolny bardzo zaangażował się
w proces wsparcia chłopca. Podjął decyzję o wprowadzeniu początkowo dwóch
spotkań tygodniowo z uczniem. Ponadto przeprowadził rozmowy z nauczycielami dziecka, które miały na celu podjęcie wspólnych działań zmierzających
do poprawy sytuacji i funkcjonowania dziecka, w tym wdrożenia zawartych
w wydanej ponownie opinii psychologiczno-pedagogicznej i rozpisanych
w podziale na przedmioty szkolne wskazań dla nauczycieli dotyczących metod
i sposobów pracy z uczniem.
Równocześnie rodzice Kacpra wykazali się dużą chęcią zrozumienia
specyfiki potrzeb swojego syna. Podjęli się codziennego wykonywania z nim
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ćwiczeń w domu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wykonanej ponownie
opinii psychologiczno-pedagogicznej. Zalecenia obejmowały między innymi:
codzienne ćwiczenia w czytaniu (10-15 minut), codzienne zabawy i ćwiczenia
usprawniające motorykę małą (10-15 minut), codzienne zabawy i ćwiczenia
koncentracji uwagi oraz pamięci (10-15 minut), regularne powtarzanie zasad
ortograficznych. Należy zaznaczyć, że terapeuta pedagogiczny powoli, stopniowo modyfikował i dostosowywał program domowych ćwiczeń do aktualnych potrzeb dziecka.
Wielowymiarowa współpraca jest trudna do osiągnięcia. Jednakże należy
pamiętać, że terapia pedagogiczna czy inne zajęcia specjalistyczne odbywają
się zazwyczaj raz w tygodniu. Stąd istotne jest, aby terapeuta pedagogiczny
opracował także program dla rodziców dotyczący pracy z dzieckiem z głęboką dysleksją rozwojową w domu, zawierający zestaw ćwiczeń do codziennego
wykonywania. Stosowanie się rodziców dziecka do zaleceń specjalistów może
sprzyjać szybszej eliminacji jego trudności. Równocześnie bardzo ważne jest
wsparcie nauczycieli pracujących z dzieckiem z głęboką dysleksją rozwojową,
zwłaszcza to, aby realizowali wskazania zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej wydanej dla ucznia.
Analizując przypadek Kacpra można stwierdzić, że współczesna diagnostyka i odpowiednio dostosowane terapie przyczyniły się do stopniowej
poprawy funkcjonowania chłopca. Poprawiono u niego technikę czytania
oraz zmniejszono częstotliwość występowania oraz liczbę popełnianych błędów ortograficznych. Dodatkowo usprawniono motorykę małą i poprawiono koncentrację uwagi. Równocześnie psycholog potwierdził, że zwiększono
wiarę dziecka w swoje możliwości. Wydaje się, że proponowane dostosowania
metod nauki i systemu sprawdzania wiedzy przez nauczycieli mogły skutkować poprawą otrzymywanych przez ucznia ocen. Pozytywne rezultaty były widoczne stopniowo od czasu wdrożenia zajęć specjalistycznych (w tym terapii
pedagogicznej) oraz ćwiczeń z dzieckiem w domu według wskazówek terapeuty pedagogicznego. Zatem niniejsze studium przypadku jednoznacznie pokazuje, że jednak warto wdrażać wielotorowe oddziaływania, gdyż osiągnięte
w przypadku Kacpra efekty terapeutyczne okazały się znaczące.
Zakończenie
„Konsekwencje nieobjęcia ucznia dyslektycznego terapią pedagogiczną, w tym codziennymi dodatkowymi zajęciami, to w przyszłości ograniczenie możliwości zdobycia wykształcenia, uprawiania atrakcyjnego zawodu
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i uzyskiwania wyższych dochodów, a więc skutki, które mogą wpłynąć na całe
życie człowieka. Zdiagnozowanie dysleksji oznacza konieczność podjęcia konkretnych działań, które umożliwią dziecku osiągnięcie sukcesów na miarę jego
rzeczywistych możliwości. Mając dużo zrozumienia dla niepowodzeń szkolnych swojego dziecka, rodzice powinni konsekwentnie wymagać od niego podejmowania pracy nad trudnościami i pokonywania ich. W przeciwnym razie
trudności te będą się pogłębiały, a w konsekwencji znacznie ograniczą jego
zdolność odnoszenia sukcesów w dalszej edukacji i dorosłym życiu. Problem
nie zostanie rozwiązany dzięki udogodnieniom na sprawdzianach i egzaminach. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której stwierdza się
dysleksję rozwojową, umożliwia jedynie wyrównanie szans uczniom z dysleksją. Jeśli chcemy naprawdę pomóc naszemu dziecku, jest na to tylko jeden
skuteczny sposób - systematyczna praca”29.
Niezwykle cenne jest przedstawienie studium przypadku dziecka z głęboką dysleksją rozwojową. Nie tylko ze względu na aktualność podjętej problematyki, lecz również pogłębienie wiedzy w tym zakresie.
Przypadek Kacpra stanowił wyzwanie dla terapeuty pedagogicznego,
psychologów, innych specjalistów, nauczycieli i rodziców. Równocześnie jest
to wspaniały przykład jak wspólna praca specjalistów, nauczycieli i rodziców
może poprawić funkcjonowanie dziecka. Zatem niezwykle istotne jest nawiązanie współpracy dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia dziecku z głęboką
dysleksją rozwojową. Wdrożone kompleksowe działania pokazują efektywność
i skuteczność współczesnej diagnostyki i terapii.
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CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND THERAPY
OF CHILD WITH DEEP DEVELOPMENTAL DYSLEXIA

Summary: The subject of the discussion is the contemporary diagnostic and the therapy of child with deep developmental dyslexia. In this
chapter, the review of the literature was made, as well as the case study
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of the child with deep developmental dyslexia was presented. The
well-structured opinion issued for the child diagnosed with that disability should include among the other things guidelines for the child’s
teachers. It was established that a pedagogical therapist should introduce an adequate pedagogical therapy plan as well as provide a detailed
program for the parents of the child. More often then not it may be
necessary to implement psychological help. Without a doubt it can
be said that a child with deep developmental dyslexia is in a difficult
situation. Pedagogical therapy takes place once week in a pedagogical
clinic. Because of this it is vital that the parents of the child follow the
advice of the pedagogical therapist. In conclusion, the joint work of
specialists, teachers, and parents can guarantee appropriate help for
a child with deep developmental dyslexia.
Keywords: Deep developmental dyslexia, contemporary diagnostic,
effectiveness of pedagogical therapy, pedagogy, support.
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EWALUACJA EFEKTYWNOŚCI
KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
W NAUCZANIU JĘZYKA
ANGIELSKIEGO PERSPEKTYWA UCZNIA

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, jak uczniowie
oceniają efekty kształcenia na odległość w nauczaniu angielskiego jako
języka obcego. W związku z tym, przeprowadzono ankietę, w której
osoby uczęszczające do szkół podstawowych i średnich miały za zadanie
wyrazić swoje opinie na ten temat. Na podstawie danych zebranych
w trakcie przeprowadzania badania, można wysnuć wniosek, że choć
preferują oni na ogół kształcenie stacjonarne, nie odrzucają całkowicie
nauczania zdalnego. Wielu uczniów jest zadowolonych z takiego sposobu przekazywania wiedzy językowej, zwłaszcza w kontekście rozwijania
umiejętności pisania.
Słowa kluczowe: Edukacja, język angielski, nauczanie zdalne, nauczanie stacjonarne.
ORCID: 0000-0001-7209-7372.

Wstęp
Kształcenie zdalne jest terminem znanym w edukacji już od wielu lat.
Do niedawna było ono traktowane jako alternatywna dla klasycznej metoda
nauczania, stosowana w ograniczonej liczbie przypadków. Jednak ze względu
1

Mgr, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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na pandemię COVID-19, sytuacja ta uległa nieoczekiwanej zmianie. Edukacja zdalna z mało popularnej formy przekazywania wiedzy, z dnia na dzień
stała się podstawowym sposobem nauczania na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Zaczęła dotyczyć każdego przedmiotu szkolnego, w tym również języka obcego. Celem niniejszej pracy jest zbadanie efektywności edukacji zdalnej w nauczaniu języka angielskiego z perspektywy uczniów. Przedstawione
i przeanalizowane zostały wyniki ankiety, w której osoby uczęszczające do
szkół podstawowych i średnich wyraziły swoją opinię względem omawianego
tematu2.
Nauczanie zdalne
Termin „nauczanie zdalne” odnosi się do sposobu przeprowadzania procesu dydaktycznego, w którym realizacja celów przebiega niezależnie od czasu
i/lub przestrzeni oraz często przy braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy
pedagogiem a uczniem3. Przed rokiem 2020 podjęcie kształcenia zdalnego
było przede wszystkim decyzją osób uczących się, a wśród nich ogromną część
stanowiły jednostki pragnące zwiększyć swoje kompetencje zawodowe lub te,
które miały ograniczony dostęp do tradycyjnej formy nauczania (np. z racji
miejsca zamieszkania)4. Początkowo, zajęcia na odległość prowadzone były
korespondencyjnie, jednak wraz z rozwojem technologii komunikacyjnych,
oprócz przekazu pisemnego, do powszechnego obiegu weszły narzędzia multimedialne, takie jak radio, płyty CD, czy telewizja5. Wszystkie te media umożliwiały kształcenie w trybie asynchronicznym, a tym samym dawały uczniowi
możliwość podejmowania samodzielnych wyborów dotyczących tempa zdobywania przez niego wiedzy6. Niemniej jednak, system miał również swoje
wady. Podstawową był brak stałego wsparcia ze strony nauczyciela7. Dopiero
pojawienie się komputerów i dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii
informatycznej doprowadził do prawdziwej rewolucji w kształceniu zdalnym. Dzięki platformom komunikacyjnym, takim jak Microsoft Teams, czy
Badanie przeprowadzono w lutym 2021 roku. Wzięło w nim udział 128 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub średniej.
3
J. Płocka, Sekrety samokształcenia. Internetowe Wydawnictwo „Złote myśli”, Sp. z.o.o., Gliwice 2008, s. 22.
4
J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co
robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja, Warszawa 2020, s. 3.
5
J. Woźniak, E- Learning w biznesie i edukacji. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Spółka z.o.o., Warszawa 2009, s. 41.
6
J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008, s. 84.
7
Ibidem.
2
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Zoom, lekcja przeprowadzana w trybie zdalnym pozwala uczestnikom procesu
dydaktycznego na dialog odbywający się w czasie rzeczywistym. Ułatwiło to
w znacznej mierze realizację materiału kształceniowego i sprawiło, że nauczanie zdalne zaczęło w znacznym stopniu przypominać realia klasowe. Dziś technologie informacyjne i komunikacyjne wspomagają akwizycję języka poprzez
doskonalenie wszystkich kompetencji8. Nieocenioną rolę odegrały tu również
liczne aplikacje i gry interaktywne, które powstały w ostatnich latach i okazały
się cennym wsparciem w kształceniu przedmiotowym.
Nauczanie języka angielskiego
w kształceniu zdalnym
Język angielski jest w dzisiejszych czasach często określany jako „lingua
franca”. Szacuje się, że posługuje się nim około 1,5 miliarda osób na całym
świecie (dla około 360 milionów jest on językiem ojczystym)9. Jest powszechnie używany w przestrzeni publicznej, mediach, środowiskach naukowych, czy
politycznych na arenie międzynarodowej. Stąd ogromna jest potrzeba jego
opanowania przynajmniej w stopniu komunikatywnym. W polskich szkołach,
język angielski jest najczęściej nauczanym językiem obcym – występuje w ponad 90% placówek10.
Przygotowanie podopiecznych do swobodnej komunikacji w języku
angielskim wymaga zapoznania ich z zagadnieniami leksykalnymi i gramatycznymi. W nauce słownictwa należy przy tym zwracać szczególną uwagę na
poprawną artykulację poszczególnych wyrazów, gdyż zapis fonetyczny odbiega
znacznie od zapisu słownego. Ponadto, trzeba wypracować w uczniach umiejętności receptywne i praktyczne. Te pierwsze obejmują wszelkie aktywności
związane z odbiorem i rozumieniem tekstu słuchanego i czytanego11. Natomiast umiejętności praktyczne odnoszą się do tworzenia samodzielnych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych. Obejmują różnego rodzaju typy zadań, np.

8
E. Gajek, Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka – ujęcie glottodydaktyczne, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 65.
9
D. Lyons, How Many People Speak English, And Where Is It Spoken?, 2017, [online], https://
www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-english-and-where-is-it-spoken
[dostęp: 21.02.2021 r.].
10
A. Braunek, Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012, Warszawa 2013, [online], http://www.bc.ore.edu.pl/Content/426/Powszechnosc_nauczania_jezy
kow_2011_2012_17.04_final.pdf [dostęp: 21.02.2021 r.].
11
J. Harmer, The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited, Harlow
2007, s. 270.
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opis obrazka, dialog, krótkie i dłuższe wypowiedzi pisemne12. Oprócz tego
w praktyce pedagogicznej stosuje się często inne materiały wspomagające, które koncentrują się najczęściej na wzbogacaniu słownictwa i ćwiczeniu gramatyki. Należą do nich między innymi piosenki, karty pracy czy gry i zabawy13.
Materiały te były z sukcesem wykorzystywane podczas zajęć stacjonarnych.
Nie powinno być więc zaskoczeniem, że część nauczycieli postanowiło wykorzystać je również w nauczaniu zdalnym. Oczywiście, wymagało to od nich
dostosowania zadań do nowych realiów.
Umiejętności receptywne i produktywne obecne są na wszystkich etapach kształcenia, w tym w edukacji wczesnoszkolnej. Niemniej jednak,
w przypadku najmłodszych klas przybierają najczęściej formę zabawy i symulacji. W ten sam sposób, zaprezentowany zostaje materiał leksykalny i gramatyczny. Opanowanie skomplikowanych definicji lub reguł w nauczaniu
początkowym mijałoby się z celem. Myślenie abstrakcyjne rozwija się bowiem
u dzieci dopiero około 12 roku życia14. Dlatego też, w podręcznikach szkolnych ćwiczenia typowo gramatyczne i bardziej skomplikowane zadania pojawiają się dopiero w czwartej klasie szkoły podstawowej. Z tego też powodu,
przedstawione niżej badanie obejmowało jedynie uczniów z klas czwartych
i wyższych. Wzięło w nim udział 128 dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do
18 lat. Największą grupę stanowiły osoby trzynastoletnie (47 osób), a następnie kolejno dwunastoletnie (23 osoby), czternastoletnie (20 osób), jedenastoletnie (17 osób), siedemnastoletnie (5 osób), szesnastoletnie (5 osób), osiemnastoletnie (4 osoby), dziesięcioletnie (3 osoby), piętnastoletnie (3 osoby)
i dziewięcioletnie (1 osoba). W celu przeprowadzenia badania, autorka przygotowała ankietę w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej. Umożliwiło to
dotarcie do uczniów pochodzących z całej Polski. Respondentom zadawano
pytania dotyczące ich spojrzenia na edukację zdalną i stacjonarną pod kątem
nauczania języka angielskiego. Wyniki ankiety zostają przedstawione i omówione w kolejnych częściach artykułu.
Główne problemy związane z nauczaniem zdalnym
Aby właściwie zrozumieć i zinterpretować wyniki badań dotyczących
kształcenia językowego, należy najpierw zidentyfikować fundamentalne
H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009,
s. 197-209.
13
C. Selby, Jak pomóc Twojej klasie w nauce angielskiego, Agora SA, Warszawa 2012, s. 100.
14
J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Siedmioróg, Wrocław 1993, s. 126.
12
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problemy związane z nauczaniem zdalnym. W ankiecie, uczniowie mieli
za zadanie wskazać wszystkie, które są ich zdaniem obecne w kształceniu
na odległość. Ich odpowiedzi zostały przedstawione na poniższym wykresie.
Ze względu na fakt, iż mogli oni wybrać więcej niż jedną z odpowiedzi, wykres
przedstawiony jest w formie liczbowej.
Rys. 1. Jakie są, twoim zdaniem, główne problemy nauczania zdalnego?

Źródło: Opracowanie własne.

Jak widać, największa część ankietowanych (83 osoby) jako główny problem nauczania zdalnego wskazało słabą jakość połączenia internetowego.
Niewiele mniej zwróciło uwagę na problemy z motywacją (79 osób). 58 respondentów przyznało, że istotną trudnością jest ich zdaniem niekontrolowany dostęp do Internetu, który wpływa negatywnie na zdolność do koncentracji.
53 uczniów zwróciło uwagę na inne czynniki zewnętrzne, które utrudniają
skupienie się na zajęciach. W komentarzach wymieniali często wśród nich
obecność innych domowników, zwłaszcza rodzeństwa. Natomiast 51 ankietowanych, odpowiadając na pytanie wskazało problemy ze sprzętem elektronicznym wykorzystywanym do uczestnictwa w zajęciach. 12 osób wymieniło inne
problemy, które nie znalazły się w proponowanych odpowiedziach. Wśród
nich wyróżnić można zbyt długi czas spędzony przed komputerem, który przekłada się na złe samopoczucie i kondycję fizyczną, jak również niewłaściwą dla
formy nauczania strukturę zajęć, problemy z utrzymaniem dyscypliny oraz
brak kontaktu z rówieśnikami bądź z nauczycielem.
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Rys. 2. Czy podczas nauczania zdalnego brakuje ci kontaktu z rówieśnikami?

Źródło: Opracowanie własne.

Tylko 27% uczniów stwierdziło, że nie brakuje im kontaktu z rówieśnikami. Osoby te podkreślały często w komentarzach swoją introwertyczną naturę i przyznawało, że preferuje pracę samodzielną oraz wykonywanie aktywności, które nie wymagają interakcji personalnych. Jednak znaczna większość,
bo aż 73% osób były odmiennego zdania. Przyznały one, że kontakt z innymi
uczniami w kształceniu na odległość jest niewystarczający. Odseparowanie od
rówieśników oraz długi czas spędzony przed ekranem komputera ma negatywny wpływ na ich samopoczucie, na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest
też przeszkodą utrudniającą nawiązywanie relacji, a co za tym idzie nie sprzyja
budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie. To, z kolei, przekłada się często na
pojawienie się niechęci wśród uczniów i mniejszej motywacji do uczestnictwa
w lekcji.
Rys. 3. Czy podczas nauczania zdalnego brakuje ci kontaktu z nauczycielem?

Źródło: Opracowanie własne.
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Jeżeli chodzi o kontakt z nauczycielem, uczniowie mieli podzielone
zdania. 51% odpowiedziało, że brakuje im go, podczas gdy 49% uznało,
że współpraca z nauczycielem w kształceniu zdalnym jest wystarczająco satysfakcjonująca. Wynikało to często z osobistych preferencji i poziomu sympatii
względem pedagoga. Pomimo, iż część ankietowych uznało, że nie brakuje im
bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, na podstawie innych odpowiedzi
można wyciągnąć interesujące wnioski dotyczące wpływu takiego rozwiązania.
Rys. 4. Czy podczas lekcji masz problem z zadaniem pytania nauczycielowi?

Źródło: Opracowanie własne.

Okazuje się, że brak kontaktu z nauczycielem w kształceniu zdalnym
ma pewne negatywne efekty. Widać to na powyższym wykresie. Podczas nauczania stacjonarnego, trudności z zadawaniem pytań pedagogowi miało 20%
osób biorących udział w badaniu. W nauczaniu zdalnym odsetek ten wzrósł
do 34%. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej czynniki, może się to wiązać
między innymi z trudnościami technicznymi, ale również specyficzną i nieznaną dotąd formą zajęć, w których uczniowie nie czują się swobodnie. Niestety, ukazane wyżej zjawisko ma negatywny wpływ na przyswajanie przez nich
wiedzy.
Język angielski w nauczaniu zdalnym
Główna część badania poświęcona była kształtowaniu sprawności językowych. Uczniowie zostali poproszeni o wskazanie, która forma nauczania
pozwala im w większym stopniu przyswoić wiedzę z zakresu języka angielskiego. Przedstawione poniżej wykresy ukazują preferencje uczniów w ujęciu
procentowym.
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Rys. 5. Która forma nauczania pozwala ci w większym stopniu opanować nowe
słownictwo?

Źródło: Opracowanie własne.

Jeżeli mowa o nauczaniu słownictwa, ponad połowa uczniów (58%) preferuje nauczanie stacjonarne. Jednak 42% wypowiada się w tym wypadku pozytywnie o nauczaniu zdalnym. 10% uważa, że przynosi ono najlepsze efekty,
a 32% sądzi, że jest ono równie skuteczne, jak nauczanie w klasie. Wynikać
to może z faktu, że w nauczaniu online wykorzystywane są często takie same
formy kształtowania słownictwa, jak w warunkach szkolnych, np. fiszki, czy
aplikacje interaktywne. Poza tym, samo zapamiętanie poszczególnych wyrazów jest zależne w znacznej mierze od samodzielnej pracy ucznia i powtarzaniu nowo poznanego materiału poza godzinami lekcyjnymi.

Rys. 6. Która forma nauczania pozwala ci w większym stopniu opanować nowy materiał gramatyczny?

Źródło: Opracowanie własne.

136

EWALUACJA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ZDALNEGO ...

Znacznie bardziej niekorzystne okazały się opinie dotyczące przyswajania
nowego materiału gramatycznego w nauczaniu zdalnym. Za nauczaniem stacjonarnym opowiedziało się tu aż 72% ankietowanych. Dla 22% obie formy
są równie skuteczne, a dla 6% korzystniejsze jest kształcenie zdalne. Wyniki
te należy rozważyć pod kątem omawianych wcześniej problemów nauczania
zdalnego. Zrozumienie i opanowanie reguł gramatycznych języka obcego wymaga pełnej koncentracji, która jest często niemożliwa do osiągnięcia, gdy pojawiają się problemy z siecią internetową, sprzętem lub w obecności innych domowników. Chociaż w tym wypadku zastosowanie znajdują gry interaktywne,
które pomagają nauczycielowi śledzić na bieżąco postępy uczniów, większość
zadań jest realizowana na podstawie kart pracy lub zeszytu ćwiczeń, co znacznie utrudnia monitorowanie samodzielnej pracy podopiecznych. Poza tym,
w razie niezrozumienia danego zagadnienia, konieczne jest zadanie przez
ucznia dodatkowych pytań, a jak zostało wykazane wcześniej, w nauczaniu
zdalnym mają oni z tym nierzadko problem.
Rys. 7. Która forma nauczania pozwala ci w większym stopniu rozwijać umiejętność
mówienia w języku angielskim?

Źródło: Opracowanie własne.

Zaskakujące mogą się wydawać wyniki dotyczące rozwijania umiejętności mówienia w języku angielskim. Oczywiście, również w tym wypadku większość respondentów opowiedziała się za nauczaniem stacjonarnym,
jednak aż 26% było zdania, iż to nauczanie zdalne jest bardziej efektywne,
podczas gdy 15% uznało, że obie formy kształcenia przynoszą takie same
rezultaty. Wynikać to może z faktu, że część uczniów czuje się swobodniej
we własnym domu, co wpływa na ich pewność siebie na zajęciach. Inną
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przyczyną może być elastyczne podejście nauczycieli względem alternatywnych metod kształtowania tej umiejętności. Część z nich coraz częściej skłania
się ku stosowaniu podczas lekcji gier i aplikacji internetowych, w których
uczniom zadawane są pytania otwarte, a następnie przyznawane punkty. Inni, wykorzystują możliwości platform komunikacyjnych, w których
istnieje możliwość dzielenia uczniów na grupy i umieszczania ich w osobnych wirtualnych pokojach, w których podopieczni mogą prowadzić dialog.
Pewna część nauczycieli, wreszcie, przeprowadza większość rozmów na forum klasy. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w przypadku niektórych
tematów lekcyjnych, jednak jest trudna do realizacji, gdy klasa jest liczna.
Rys. 8. Która forma nauczania pozwala ci w większym stopniu rozwijać umiejętność
pisania w języku angielskim?

Źródło: Opracowanie własne.

Zdaniem uczniów, umiejętność pisania, jest lepiej doskonalona w nauczaniu stacjonarnym. Nie mniej jednak, opowiedziało się za nią 54% ankietowanych, a więc mniej niż we wcześniej wymienionych kwestiach. W tym
wypadku aż 34% respondentów stwierdziło, że lepsze efekty przynosi nauczanie zdalne, a 12% uznało, że obie formy są równie skuteczne. Dość wysoka
ocena nauczania zdalnego może być, tak jak w przypadku mówienia, wynikiem możliwości, jakie oferują narzędzia internetowe. Na przykład, niektóre
z nich, pozwalają na bieżąco śledzić prace pisemne uczniów, dzięki czemu nauczyciel może monitorować i komentować je, kiedy występuje taka potrzeba.
Poza tym, również i tutaj korzystna dla niektórych uczniów może okazać się
nauka we własnym domu, gdzie czują się oni bardziej swobodnie.
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Rys. 9. Która forma nauczania pozwala ci w większym stopniu rozwijać umiejętność
słuchania i czytania w języku angielskim?

Źródło: Opracowanie własne.

Zdaniem 60% uczniów w rozwijaniu umiejętności słuchania i czytania
w języku angielskim najlepsze wyniki daje nauczanie stacjonarne. 12% uważa,
że to nauczanie zdalne zapewnia lepsze rezultaty, 28% natomiast twierdzi, że
obie formy przynoszą takie same efekty. Ankietowani wskazują, że nauczyciele
wykorzystują często materiały i zadania z podręcznika, niekiedy wzbogacając
je materiałami interaktywnymi i filmami edukacyjnymi. Niemniej jednak,
zdaniem większości uczniów, sprawdzają się one lepiej w środowisku klasowym, gdzie pozostają pod stałą kontrolą pedagoga. Dzieje się tak zwłaszcza
w przypadku, gdy zadania ze słuchu realizowane są przy pomocy medium, które nie jest bezpośrednio połączony z platformą komunikacyjną, a tym samym
znajduje się w pewnej odległości od urządzenia wykorzystywanego do transmisji danych, np. radio czy magnetofon.
Jak widać, uczniowie najpozytywniej oceniają stopień przyswajania wiedzy podczaslekcji języka angielskiego w klasie. Idealnym podsumowaniem
i dopełnieniem badania jest wykres przedstawiający ogólny poziom satysfakcji
uczniów z nauczania języka angielskiego w formie stacjonarnej i zdalnej. Zadaniem ankietowanych było ocenienie w skali od jednego do pięciu poziomu
zadowolenia z obu sposobów kształcenia. Poszczególne cyfry oznaczały kolejno: 1 - bardzo niski, 2 - niski, 3 - ograniczony, 4 - wysoki, 5 - bardzo wysoki.
Oceny 1 i 2 były więc negatywne, 3 neutralne, 4 i 5 pozytywne.
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Rys. 10. Jaki jest twój poziom satysfakcji z nauczania języka angielskiego?

Źródło: Opracowanie własne.

Największa część uczniów ocenia swój poziom satysfakcji z nauczania
języka angielskiego w trybie stacjonarnym jako wysoki (54 respondentów).
29 osób twierdzi, że taka forma nauczania jest dla nich umiarkowanie zadowalająca. Tyle samo ankietowanych przyznało, że jest całkowicie usatysfakcjonowana edukacją w tym trybie. Niekorzystną oceniło ją tylko 16 osób.
W kontekście nauczania zdalnego, wzrosła liczba ocen negatywnych.
Wystawiło ją 38 uczniów biorących udział w badaniu. Pozytywnie o kształceniu na odległość wypowiedziało się 43 respondentów, a neutralnie 47. Oznacza to, że choć uczniowie wolą, aby zajęcia języka angielskiego odbywały się
w klasie, są też raczej pochlebnego zdania o nauczaniu zdalnym.
Wnioski
W dobie ogólnoświatowej pandemii nauczanie zdalne to konieczność.
Opisane w artykule wyniki badań pokazały, że zdaniem uczniów obecnie
ta forma nauczania najlepiej sprawdza się podczas doskonalenia umiejętności pisania. Jednakże wielu uczniów wskazuje na skuteczność kształcenia na
odległość w nauczaniu mówienia, słuchania, pisania czy słownictwa. Najmniej osób jest zadowolonych z nauczania zdalnego w kontekście edukacji
gramatycznej. Biorąc jednak pod uwagę, wskazane przez uczniów problemy,
kształcenie na odległość ma ogromny potencjał rozwoju. Umiejętne wykorzystywanie w praktyce pedagogicznej dostępnych i stale rozwijających się
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narzędzi internetowych oraz organizowanie aktywności wspierających integrację w klasie, choć w pewnym stopniu zrekompensują brak obecności pedagoga
i rówieśników. Pozostałe trudności, szczególnie te związane z niedogodnościami technicznymi, z biegiem czasu ulegną zapewne eliminacji. Te czynniki połączone z odpowiednią motywacją ucznia oraz odpowiedzialnym podejściem
domowników może skutecznie zniwelować rozproszenia i sprawić, że nauczanie zdalne stanie się jeszcze bardziej efektywne.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF DISTANCE LEARNING
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.
THE STUDENTS’ PERSPECTIVE

Summary: The aim of the article is to investigate how students assess
the effectiveness of distance learning in the context of studying English
as a foreign language. The author conducted a study in which primary
and high school students were asked to complete a survey considering
their views on the subject. The results show that although the stationary learning is preferred by students in this context, the application
of distance learning is also promising. A fair number of students admitted that they are satisfied by the way various aspects of English are
thought, especially when it comes to writing.
Keywords: Education, the English language, distance learning, stationary learning.
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PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH
OCENIAJĄCYCH SKUTKI
ZAPRZESTANIA PALENIA TYTONIU
U PACJENTÓW Z TĘTNIAKIEM
WEWNĄTRZCZASZKOWYM

Streszczenie: Wiadomym jest, że palenie przyczynia się do powstawania tętniaków wewnątrzczaszkowych. Chociaż dokładna etiologia
pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego nie jest dokładnie poznana,
palenie tytoniu jest uznawane za najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka. Aby zbadać skutki i możliwe korzyści z rzucenia palenia,
przeanalizowaliśmy dostępną literaturę i uzyskaliśmy przedstawione
poniżej dane. Ryzyko krwotoku podpajęczynówkowego (SAH) w ciągu całego życia jest wyższe u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi i wydaje się być związane z liczbą paczek wypalonych w ciągu
całego życia, a nie z czasem trwania samego nałogu. Badania sugerują
również, że zwiększone ryzyko SAH związane z paleniem utrzymuje
się nawet po zaprzestaniu palenia, a zaprzestanie palenia nie zmniejsza ryzyka SAH poza zmniejszeniem dawki skumulowanej. Niestety,
dowody na brak nawrotów lub brak powstawania nowych tętniaków
wewnątrzczaszkowych wśród aktywnych palaczy prawdopodobnie nie
będą wystarczające, aby zachęcić palaczy do rzucenia palenia. Ponadto
często trudno jest przekonać pacjentów do rzucenia palenia, pomimo
dowodów na to, że palenie zwiększa ryzyko podwojenia się objętości tętniaka wśród zdiagnozowanych pacjentów. Jednakże w związku
z tym, iż palenie jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka, rzucenie lub
ograniczenie palenia może zmniejszyć ryzyko zagrażającego życiu krwotoku podpajęczynówkowego u pacjentów z niepękniętymi tętniakami
wewnątrzczaszkowymi.
Słowa kluczowe: Palenie papierosów, tętniaki wewnątrzczaszkowe,
ryzyko pęknięcia tętniaka.
ORCID: 0000-0002-8615.
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Wstęp
Cały świat boryka się z nałogiem palenia papierosów przez ludzi a co za
tym idzie ich przedwczesnymi zgonami. Tytoń jako używka nie ma bezpośredniego wpływu na percepcje człowieka tak jak alkohol jednak ma także
ogromny negatywny wpływ na jego stan zdrowia. Przez lata badań i obserwacji pacjentów palących papierosy stwierdzono2, iż ich używanie zwiększa
ryzyko występowania takich chorób jak: choroby nowotworowej np. rak: płuc,
krtani, przełyku, gardła, wargi, jamy ustnej, trzustki, pęcherza moczowego,
żołądka, wątroby, szyjki macicy, przewlekłej białaczki szpikowej); chorób
układu oddechowego np. przewlekła obturacyjna choroba płuc, rozstrzenie oskrzeli, astma oskrzelowa; choroby układu pokarmowego np. choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy; choroby układu sercowo – naczyniowego
np. choroba wieńcowa, tętniak aorty brzusznej; chorób naczyń mózgowych
np. tworzenie się tętniaków naczyń mózgowych, udar mózgu, krwawienia wewnątrzczaszkowe (udar krwotoczny).
Dyskusja
W dymie tytoniowym wchłanianym czynnie jak i biernie znajduje się
ponad 5 tysięcy związków chemicznych. Znaczna część tych związków wykazuje działanie toksyczne, mutagenne, teratogenne i rakotwórcze3 na organizm ludzki. W literaturze naukowej opisano mechanizmy które zwiększają
prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka wewnątrzczaszkowego u palaczy.
Składniki dymu tytoniowego mogą bezpośrednio oddziaływać na ścianę naczynia, zwiększając wytwarzanie mieloperoksydazy lub sygnalizację czynnika
martwicy nowotworu –TNF α, co powoduje stan zapalny i przebudowę. Ponadto przypisywano nikotynie upośledzenie sygnalizacji tlenku azotu, który jest ważnym czynnikiem regulującym napięcie naczyniowe4. W składzie
Office of the Surgeon General (US); Office on Smoking and Health (US): The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta: Centers for Disease Control
and Prevention, 2004.
3
J. Lee, J. P. Cooke, Nicotine and pathological angiogenesis, Life Sci 2012; 91:1058–1064.
4
T. Jayaraman, A. Paget, Y. S. Shin, X. Li, J. Mayer, H. Chaudhry, TNF-alpha-mediated
inflammation in cerebral aneurysms: a potential link to growth and rupture, Vasc Health Risk
Manag 4:805–817, 2008; M. Koide, S. Nishizawa, S. Yamamoto, M. Yamaguchi, H. Namba, S. Terakawa, Nicotine exposure, mimicked smoking, directly and indirectly enhanced protein
kinase C activity in isolated canine basilar artery, resulting in enhancement of arterial contraction, J Cereb Blood Flow Metab 2005;25:292–301; V. Gerzanich, F. Zhang, G. A. West,
J. M. Simard, Chronic nicotine alters NO signaling of Ca(2+) channels in cerebral arterioles, Circ
Res 2001;88:359–365.
2
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dymu tytoniowego badacze wyróżnili kadm jako potencjalny czynnik ryzyka
w tworzeniu się tętniaków5. Knoflach M i wsp6. stwierdzili, iż kadm, jest niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy oraz zwiększonej zapadalności i śmiertelności z powodu chorób naczyń mózgowych i wieńcowych.
Ponadto Yoon BNR i wsp. 7 poszli o krok dalej i udowodnili, że zgodnie z wieloczynnikową analizą regresji logistycznej palenie tytoniu (iloraz
szans [OR] 1,48; 95% przedział ufności [CI], 1,06–2,33) i poziom kadmu
(składnika dymu tytoniowego) (OR, 1,39; 95% CI, 1,15–1,84) były związane
z częstszym występowaniem tętniaka.
Z danych światowych wynika, że papierosy pali około 1,2 miliarda ludzi.
Grupa ta w ciągu roku wypala około 6 trylionów sztuk papierosów. Około 80% ludzi palących to mieszkańcy krajów rozwijających się, w tym około
360 milionów palaczy mieszka w Chinach. Obecnie każdego roku liczba
zgonów z powodu chorób odtytoniowych na świecie przekracza 5 milionów.
W europejskim regionie WHO szacowana liczba przedwczesnych zgonów
(w młodym i średnim wieku) związanych z paleniem tytoniu sięga 1,6 mln
rocznie, a w 27 krajach Unii Europejskiej 700 tys. Wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia jeżeli obecna tendencja utrzyma się, wówczas
w 2030 roku z powodu palenia tytoniu może umrzeć rocznie 8 mln osób8.
Palenie papierosów jest podawane jako jeden z czynników predysponujących do wystąpienia tętniaka jak i krwawienia z niego (SAH). Krwotok podpajęczynówkowy z tętniaka (SAH) powodujący śmiertelność wynoszącą 45%
i znaczną niepełnosprawność wśród osób, które go przeżyły stanowi nieproporcjonalne obciążenie dla społeczeństwa9. Jednakże nie u każdego pacjenta
palącego rozwija się tętniak. W literaturze podawane są także inne czynniki
zwiększające ryzyko powstawania tętniaka jak nieleczone nadciśnienie tętnicze,
wiek czy płeć pacjenta. Połączenie tych wszystkich czynników predysponuje
bardziej do powstania tętniaków. Jednakże nadciśnienie tętnicze można leczyć
a palenie tytoniu to nałóg i wchodzą tu w grę aspekty psychologiczne. Dlatego też walka z nałogiem palenia wśród społeczeństw jest niezmiernie istotna.
5
C. G. Santos-Gallego, I. Jialal, Cadmium and atherosclerosis: heavy metal or singing the blues?,
Atherosclerosis, 2016; 249:230–2.
6
M. Knoflach, B. Messner, Y. H. Shen, S. Frotschnig, G. Liu, K. Pfaller et al., Non-toxic
cadmium concentrations induce vascular inflammation and promote atherosclerosis, Circ J. 2011;
75:2491–5.
7
B. N. R. Yoon, J. B. Lee, G. H. Jin, W. Y. Kim, Serum cadmium level is positively associated
with unruptured intracranial aneurysm incidence, Korean J Fam Med., 2019 Jul; 40(4): 273–277.
8
https://www.who.int/tobacco/global_report/en/.
9
J. W. Hop, G. J. Rinkel, A. Algra, J. van Gijn, Case-fatality rates and functional outcome after
subarachnoid hemorrhage: a systematic review, Stroke 1997; 28:660–664.
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Jednakże czy lekarze jako ludzie opierający się na wiedzy i doświadczeniu możemy stwierdzić ze istnieją naukowe dowody na to, aby przekonywać pacjenta,
żeby rzucił palenie? W niniejszej pracy przytoczymy dostępne w literaturze
publikacje na temat wpływu palenia papierosów na zjawisko chorobowe jakim jest tętniak naczyń mózgowych z jego konsekwencjami. Aby móc rzetelnie odpowiedzieć pacjentowi na pytanie jaki wpływ i jakie ewentualne korzyści by uzyskał, gdyby rzucił palenie przeanalizowaliśmy dostępną literaturę
i uzyskaliśmy poniższe informacje.
Zadaliśmy sobie podstawowe pytanie: czy palenie papierosów wpływa
na tworzenie się tętniaków? Naukowcy zwrócili uwagę na to czy wcześniej
palący pacjenci mają zwiększone ryzyko powstania nowego tętniaka. Hu S
i wsp.10 przeanalizowali literaturę i na podstawie 14 badań stwierdzili, że występowanie palenia w wywiadzie lekarskim (OR = 2,73, 95% CI [1,81, 4,12],
p <.0001) jest jednym z głównych czynników ryzyka powstania tętniaka.
Schatlo B i wsp.11 także wykazali, że palenie wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia tętniaka. W badaniu tym odsetek palaczy był
wyższy wśród pacjentów z tętniakiem (56,2%) niż w populacji referencyjnej
(51,4%) dla p <0,001.
Kolejnym etapem w rozważaniach jest moment, w którym u pacjenta
został zdiagnozowany tętniak. Czy czynne palenie papierosów przez pacjenta,
u którego zdiagnozowano tętniaka wpłynie na jego wzrost? Backes D i wsp12.
przeprowadzili systematyczny przegląd i metaanalizę specyficznych dla pacjenta i tętniaka czynników ryzyka wzrostu tętniaka. W swojej publikacji zawarli osiemnaście badań, w którym tętniaków (9%) powiększyło się. Autorzy
stwierdzili, że czynne palenie tytoniu jest silnym, specyficznym dla pacjenta
czynnikiem ryzyka wzrostu tętniaka wewnątrzczaszkowego równym OR 2,03
(95% CI, 1,52–2,71). Chien A i wsp.13 także wykazali, że palenie tytoniu wiąże się ze wzrostem tętniaka. Zbadali charakterystykę tętniaka i zmienne specyficzne dla pacjenta, aby zidentyfikować czynniki ryzyka związane ze wzrostem

M. D. Si Hu, M. D. NianZu Yu, M. D. YiYun Li, M. D. Zheng Hao, M. D. Zheng Liu,
M. D. Mei-hua Li, M. D. PHD, A Meta-Analysis of Risk Factors for the Formation of de novo
Intracranial Aneurysms, Neurosurgery, Volume 85, Issue 4, October 2019, Pages 454–465.
11
B. Schatlo, O. P. Gautschi, C. M. Friedrich, Association of single and multiple aneurysms
with tobacco abuse: an @neurIST risk analysis, Neurosurg Focus 2019 Jul 1;47(1): E9.
12
D. Backes, G. J. Rinkel, K. G. Laban, A. Algra, M. D. Vergouwen, Patient- and aneurysm-specific risk factors for intracranial aneurysm growth: a systematic review and meta-analysis,
Stroke (2016) 47(4):951–7.
13
A. Chien, R. A. Callender, H. Yokota, N. Salamon, G. P. Colby, A. C. Wang, Unruptured
intracranial aneurysm growth trajectory: occurrence and rate of enlargement in 520 longitudinally
followed cases, J Neurosurg, 2019 Mar 1;1-11.
10
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tętniaka i stworzyć model przewidywanej trajektorii wzrostu tętniaka (PAT).
Model PAT wykazał, że palenie tytoniu miało duży wpływ na tempo wzrostu
dużych tętniaków (≥ 7 mm), podczas gdy palenie miało mniejszy wpływ na
tętniaki <7 mm. Jednakże zjawisko wzrost tętniaka jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim i trudnym do obserwacji. Analiza przeprowadzona przez Schatlo B
i wsp.13 wykazała 2,6% rocznego tempa wzrostu tętniaka u pacjentów poddawanych obserwacji z powodu niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych.
Ze względu na niewielką liczbę zaobserwowanych zdarzeń (wzrost) (n = 32)
nie stwierdzono wykrywalnych różnic w nawykach palenia między stabilnymi
(bez wzrostu tętniaka) a niestabilnymi pacjentami ze wzrastającym tętniakiem.
Korzystając z danych z 10 badań dotyczących 2086 przypadków, nie znaleźli
związku między wzrostem tętniaka u osób palących i niepalących (OR 1,2
[95% CI 0,9–1,6], p = 0,23).
Ponadto Vourla E i wsp.14 zadali sobie pytanie czy czynne palenie papierosów przez pacjentów, u których doszło już do pęknięcia tętniaka na wpływ
na powstanie kolejnych nowych tętniaków. Autorzy nie wykazali związku, aby
powstawanie nowych kolejnych tętniaków u czynnych palaczy było istotnie
związane z paleniem. Dodatkowo Brinjikji W i wsp.15 w swojej analizie stwierdzili, że palenie tytoniu nie jest znacząco powiązane z nawrotem lub koniecznością ponownego leczenia już raz endowaskularnie leczonego tętniaka.
Juvela S.16 natomiast przeanalizował 80 osobową grupę pacjentów, którzy
mieli liczne tętniaki wewnątrzczaszkowe. Na podstawie statystyk wieloczynnikowych jedynie regularne palenie papierosów w dowolnym momencie było
istotnym czynnikiem ryzyka obecności wielu tętniaków OR 2,10 (95% CI,
1,06 do 4,13). Ponadto płeć żeńska (OR 1,60; 95% CI 0,90 do 2,85; p =
0,11) wykazywała tendencję do zwiększenia ryzyka wystąpienia wielu tętniaków u czynnie palących pacjentów. Schalto B i wsp.13 potwierdzają, że
palenie papierosów ma związek z występowaniem mnogich tętniaków, jednakże mieli odmienne wyniki co do płci u pacjentów. Stwierdzili, że palenie
jest związane z powstawaniem mnogich tętniaków, ale to mężczyźni palący
mieli prawie 2-krotne prawdopodobieństwo wystąpienia wielu tętniaków.
Obecność wielu tętniaków była istotnie związana z paleniem (p = 0,003).

14
E. Vourla, A. Filis, J. F. Cornelius, R. Bostelmann, B. Turowski, P. Kalakoti, Natural history
of de novo aneurysm formation in patients with treated aneurysmatic subarachnoid hemorrhage:
a ten-year follow-up, World Neurosurg 122: e291–e295, 2019.
15
W. Brinjikji, R. K. Lingineni, C. N. Gu, Smoking is not associated with recurrence and retreatment of intracranial aneurysms after endovascular coiling, Neurosurgury 2015 Jan; 122(1):95-100.
16
S. Juvela, Risk factors for multiple intracranial aneurysms, Stroke 31:392–397, 2000.
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Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia wielu tętniaków u kobiet było
wystarczająco niskie, aby nie mieć znaczenia.
Czy palenie tytoniu powoduje częstsze pęknięcia tętniaków niż u ludzi
niepalących? Juvela S i wsp17. w swoim badaniu obliczyli, iż częstość palenia
tytoniu u pacjentów z SAH waha się od 45% do 75%, w porównaniu z 20%
- 35% w ogólnej populacji dorosłych. Przeprowadzili oni badanie mające na
celu ocenę wyniku długoterminowej obserwacji niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz predykcyjnych czynników ryzyka determinujących
późniejsze pęknięcie w populacji pacjentów, u których nie przeprowadzono
leczenia chirurgicznego. Mediana czasu obserwacji wynosiła 19,7 lat (zakres
0,8–38,9 lat). Skumulowany wskaźnik krwawień wynosił 10,5% po 10 latach,
23% po 20 latach i 30,3% po 30 latach od rozpoznania. Aktywne palenie
tytoniu w momencie rozpoznania było istotnym czynnikiem ryzyka pęknięcia tętniaka (RR 1,46, 95% CI 1,04–2,06, p = 0,033) po uwzględnieniu
wielkości tętniaka, wieku pacjenta, płci, obecności nadciśnienia i położenia
tętniaka. Aktywne palenie jako współzmienna zależna od czasu było jeszcze
bardziej istotnym czynnikiem ryzyka pęknięcia tętniaka (skorygowany RR
3,04, 95% CI 1,21–7,66, p = 0,02). Palenie papierosów zostało określone
przez autorów jako ważny czynnik determinujący ryzyko późniejszego pęknięcia tętniaka. Autorzy doszli do wniosku, że takie niepęknięte tętniaki należy
leczyć operacyjnie niezależnie od ich wielkości i stanu palenia przez pacjenta,
zwłaszcza u osób dorosłych w młodym i średnim wieku, o ile jest to technicznie możliwe i współistniejące choroby chorego nie stanowią przeciwwskazań.
W badaniu Can i wsp 18czynni palacze mają 2,5-krotnie większą szansę na pęknięcie tętniaka podczas gdy u byłych palaczy prawdopodobieństwo pęknięcia
jest prawie 2-krotne w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły. Wyniki
te są zgodne z metaanalizą Feigin VL i wsp.19 w której prawdopodobieństwo
pęknięcia tętniaka u byłych palaczy było dwukrotnie większe niż u osób nigdy
niepalących (OR 2,3; 95% CI 2,2–2,4), a prawdopodobieństwo pęknięcia
tętniaka u czynnych palaczy było 3 razy większe niż u osób, które nigdy
nie paliły (OR 3,1, 95% CI 2,7–3,5). Powyższe badanie brało pod uwagę
w grupie kontrolnej pacjentów, u których zdiagnozowano niepęknięty tętniak
naczyń mózgowych w przeciwieństwie do innych pracach, w których grupami
17
S. Juvela, M. Porras, K. Poussa, Natural history of unruptured intracranial aneurysms: probability and risk factors for aneurysm rupture, Neurosurg Focus 2000;8: Preview 1.
18
A. Can, V. M. Castro, Y. H. Ozdemir, Association of intracranial aneurysm rupture with
smoking duration, intensity, and cessation, Neurology 2017 Sep 26;89(13):1408-1415.
19
V. L. Feigin, G. J. Rinkel, C. M. Lawes et al., Risk factors for subarachnoid hemorrhage:
an updated systematic review of epidemiological studies, Stroke 2005; 36:2773–2780.
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kontrolnymi były osoby zdrowe (bez tętniaka naczyń mózgowych). Podobne
wyniki otrzymali Vlak i wsp.20 kiedy badali oni styl życia i cechy osobowe jako
czynniki ryzyka pęknięcia tętniaków wewnątrzczaszkowych. Autorzy stwierdzili, że czynne palenie zwiększa ryzyko pęknięcia tętniaka prawie dwukrotnie
(iloraz szans 1,9; 95% przedział ufności 1,2-3,0). Kolejno Feng X. i wsp.21
przeanalizowali pacjentki z tętniakami wewnątrzczaszkowymi, czynne palenie
było istotnie związane z pęknięciem tętniaka (iloraz szans [OR] 3,31; 95%
przedział ufności [CI] 1,08–10,20; p = 0,037).
Przy tak dużej liczbie palących osób na świecie trzeba pamiętać o biernych palaczach. W Chinach bierne palenie kobiet jest powszechne i dotkliwe.
Dlatego też tym samym badaniu Feng X. i wsp.23 wyodrębnili pacjentki, które
były dotknięte biernym paleniem. Aż jedna piąta pacjentek niepalących ze
zdiagnozowanym tętniakiem była dotknięta biernym paleniem, jednakże bierne palenie nie było istotnie związane z pęknięciem tętniaka. Jednakże Schalto
i wsp.13 zwracają uwagę w populacji pacjentów z tętniakiem jest więcej palaczy niż w populacji normalnej. Odsetek palaczy wśród pacjentów z SAH był
podobny jak palaczy wśród pacjentów, u których zdiagnozowano niepęknięte
tętniaki (p = 0,48). Ponieważ palacze są nadreprezentowani w populacji pacjentów z tętniakami, ich ryzyko wystąpienia SAH jest większe niż u osób
niepalących w populacji ogólnej. Ta ostatnia obserwacja wydaje się wynikać
wyłącznie ze zwiększonej częstości występowania tętniaków w populacji palących22. Dlatego też błąd selekcji grup kontrolnych może być nieodłączny
przy porównywaniu populacji palących z ich niepalącymi odpowiednikami.
W związku z tym powyżsi autorzy stwierdzili, że po pojawieniu się tętniaka
palenie nie wydaje się zwiększać ryzyka jego pęknięcia w porównaniu z niepalącymi pacjentami z tętniakiem.
W badaniach nad nałogiem palenia tytoniu zostały zastosowane wskaźniki ilościowe w historii palenia, takie jak liczba wypalanych papierosów dziennie (CPD) i wskaźnik palenia (CPD × lata używania tytoniu). Zastosowanie
ich może prowadzić do bardziej szczegółowego zrozumienia mechanizmów,
przez które palenie przyczynia się do tworzenia się i pękania tętniaka oraz pomaga opracować strategie zmniejszające ryzyko pęknięcia. Can i wsp.23 wykazali, iż wyższa dawka nikotyny np. liczba wypalanych paczek dziennie wśród
20
M. H. Vlak, G. J. Rinkel, P. Greebe, A. Algra, Risk of rupture of an intracranial aneurysm
based on patient characteristics: a case-control study, Stroke (2013) 44(3):231–231.
21
X. Feng, L. Wang, E. Guo, Passive Smoking Is Not Associated with Risk of Intracranial Aneurysm Rupture in Nonsmoking Women, World Neurosurg, 2017 Nov; 107:716-723.
22
W. T. Longstreth, L. M. Jr Nelson, T. D. Koepsell, G. van Belle, Cigarette smoking, alcohol
use, and subarachnoid hemorrhage, Stroke23:1242–1249, 1992.
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czynnych i byłych palaczy była istotnie związana ze zwiększonym ryzykiem
pęknięcia tętniaka, podczas gdy czas palenia był istotny, ale miał mniejszą
siłę efektu. Xin Feng i wsp.23 badali związek między liczbą wypalanych papierosów dziennie (CPD) i wskaźnikiem palenia a ryzykiem pęknięcia tętniaka. Stwierdzili, iż palenie papierosów (zarówno obecnym, jak i byłym) było
związane z wyższym ryzykiem pęknięcia tętniaka (OR 2,3; 95% CI 1,1–4,8;
p = 0,029). Analiza wykazała istotny związek między ryzykiem pęknięcia tętniaka a paleniem czynnym (OR, 2,8; 95% CI, 1,2–6,3; P = 0,012), nałogowym paleniem (CPD ≥ 20) (OR, 3,9; 95% CI 1,4–11,0; p = 0,007) i wskaźnikiem palenia ≥800 (OR 11,4; 95% CI 2,3–24,5; p = 0,003). Wcześniejsze
palenie nie było istotnie związane z pęknięciem tętniaka (OR 1,1; 95% CI
0,3–4,0; p = 0,929). Także Korja M. i wsp.24 wykazali, że CPD ≥ 20 i wysoki wskaźnik palenia były silnymi czynnikami ryzyka wystąpienia pęknięcia
tętniaka.
Z powyższych badań nasuwa się pytanie czy zaprzestanie palenia wpłynęłoby korzystnie na rozwój choroby tętniaka? Can i wsp.20 wykazali, że chociaż
dłuższy czas od zaprzestania palenia wiązał się ze zmniejszonym ryzykiem pęknięcia tętniaka u byłych palaczy w analizie niezmiennej, związek ten zniknął
po uwzględnieniu innych czynników zakłócających w analizie wieloczynnikowej. Wyniki te sugerują, że zwiększone ryzyko SAH przy paleniu utrzymuje się nawet po zaprzestaniu palenia papierosów i że wczesne zaprzestanie
palenia nie skutkuje zmniejszonym ryzykiem SAH poza zmniejszeniem dawki
skumulowanej. Bardziej optymistyczne wnioski wysnuli badacze poniższego
badania. Kawachi I i wsp. 25 między innymi oceniali, czy czas który minął od
zaprzestania palenia miałby wpływ na ryzyko SAH. W badaniu tym stwierdzono, że skorygowany względem wieku współczynnik ryzyka SAH wśród
byłych palaczy powrócił do poziomu osób nigdy nie palących po 2-4 latach
zaprzestania palenia. Jednak badanie to obejmowało tylko białe kobiety
w średnim wieku bez potwierdzenia obecności pękniętych tętniaków, a liczba
byłych palaczy z SAH wynosiła tylko 25, co ogranicza jego moc statystyczną
i trafność.

X. Feng, Z. Qian, B. Zhang, Number of Cigarettes Smoked Per Day, Smoking Index,
and Intracranial Aneurysm Rupture: A Case-Control Study, Front Neurol 2018; 9: 380.
24
M. Korja, H. Lehto, S. Juvela, J. Kaprio, Incidence of subarachnoid hemorrhage is decreasing
together with decreasing smoking rates, Neurology (2016) 87(11):1118–23.
25
I. Kawachi, G. A. Colditz, M. J. Stampfer, W. C. Willett, J. E. Manson, B. Rosner, F.
E. Speizer, C. H. Hennekens, Smoking cessation and decreased risk of stroke in women, JAMA
1993; 269:232–236.
23
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Należy także wspomnieć o pacjentach z genetyczną predyspozycją do
występowaniem tętniaków. Deka R i wsp.26 w badaniu przesiewowym genomu rodzinnych tętniaków wewnątrzczaszkowych opisali interakcje między
genami a paleniem tytoniu. Badacze zasugerowali silny związek sprzyjający
powstawaniu tętniaków u pacjentów dotkniętych zarówno predyspozycjami
genetycznymi, jak i palących tytoń. Woo D i wsp.27 stwierdzili, że zarówno
krewny pierwszego stopnia z tętniakiem mózgu lub taki który przeszedł krwawienie z tętniaka (+FH positive family history - dodatni wywiad rodzinny), jak
i obecne palenie tytoniu oddziałują na zwiększenie ryzyka pęknięcia z tętniaka. Porównując pacjentów nie palących bez krewnych pierwszego stopnia
z dodatnim wywiadem rodzinnym OR wzrósł do dla obecnych niepalących
z + FH wyniósł 2,5 (95% przedział ufności [CI] 0,9–6,9); dla obecnych palaczy z -FH, OR = 3,1 (95% CI 2,2–4,4); a dla obecnych palaczy z + FH,
OR = 6,4 (95% CI 3,1–13,2).
Wnioski
Papierosy pali około 1,2 miliarda ludzi. Skutki palenia są badane i udowadniane na przestrzeni lat. Dzięki możliwości obserwacji pacjentów nie palących, palących i tych co rzucili palenie chorujących na tętniaki wewnątrzmózgowe możemy wysnuwać wnioski. Dzięki doniesieniom naukowym możemy
próbować uzyskać odpowiedzi na nutrujące nas pytania. Analizy leczonych pacjentów z pojedynczych jednostek klinicznych na przestrzeni lat lub przeglady
systematyczne literatury i metaanalizy mogą wskazywać związki przyczynowo
skutkowe danych chorób. Pewnym jest, że palenie przyczynia się do powstawania tętniaków. Chociaż dokładna etiologia powodująca pęknięcie tętniaka
wewnątrzczaszkowego nie jest jasno zrozumiała, palenie papierosów jest uznawane za najbardziej istotny modyfikowalny czynnik ryzyka. Ryzyko wystąpienia SAH w ciągu całego życia zostało określone jako wyższe u palaczy i wydaje
się, że jest związane z ilością wypalonych paczek przez cały okres palenia niż
samym czasem trwania nałogu. Badania także sugerują, że zwiększone ryzyko
SAH przy paleniu utrzymuje się nawet po zaprzestaniu palenia papierosów i że
wczesne zaprzestanie palenia nie skutkuje zmniejszonym ryzykiem SAH poza
zmniejszeniem dawki skumulowanej. Niestety wiele czynników powoduje
R. Deka, D. L. Koller, D. Lai, S. R. Indugula, G. Sun, D. Woo, The relationship between
smoking and replicated sequence variants on chromosomes 8 and 9 with familial intracranial aneurysm, Stroke 41:1132–1137, 2010.
27
D. Woo, J. Khoury, M. M. Haverbusch, Smoking and family history and risk of aneurysmal
subarachnoid hemorrhage, Neurology 2009; 72:69–72.
26
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powstawanie i wzrost IA w ciągu życia. I także próba odnalezienia zbieżności
danych genetycznych i stylu życia osoby zagrożonej wystąpieniem IA na podstawie dostępnych danych należy do nieudanych.
Brak nawrotu lub tworzenia się nowych tętniaków u pacjentów czynnie
palących nie zachęci ich do rzucenia nałogu. Trudno będzie przekonać pacjentów, aby rzucili palenie chociaż udowodniono, że jak już wykryto tętniaka
u pacjenta to palenie papierosów zwiększa szanse dwukrotnie na jego wzrost
w czasie życia pacjenta. Ponieważ palenie papierosów jako czynnik ryzyka
można modyfikować, to na rzucenie lub ograniczenie palenia może mieć
szanse ustrzec pacjentów z niepękniętym tętniakiem przed zagrażającym życiu
krwotokiem podpajęczynówkowym. Jest zatem mało prawdopodobne, aby
same te dane zniechęciły pacjentów z z niepękniętym tętniakiem do powstrzymania się od palenia. Związek palenia z wyższym prawdopodobieństwem
wystąpienia SAH lub wystąpienia tętniaka wydaje się skromny w porównaniu z naukowo ustalonym wpływem palenia na inne choroby, gdzie każdego
roku liczba zgonów z powodu chorób odtytoniowych na świecie przekracza
5 milionów.

A REVIEW OF SCIENTIFIC STUDIES EXAMINING
THE EFFECTS OF SMOKING CESSATION
IN PATIENTS WITH INTRACRANIAL ANEURYSM

Summary: Smoking is known to contribute to the formation of intracranial aneurysms. Although the exact etiology involved in the rupture of an intracranial aneurysm is not clearly understood, smoking
is recognized as the most important modifiable risk factor. To examine
the effects and possible benefits of quitting smoking, we analyzed the
available literature and obtained the below presented data. The lifetime risk of subarachnoid hemorrhage (SAH) is higher in smokers as
compared to non-smokers and appears to be related to the number of
packs smoked over the lifetime rather than the duration of the addiction itself. Studies also suggest that the increased risk of SAH associated with smoking persists even after smoking cessation, and smoking
cessation does not reduce risk of SAH aside from reducing the cumulative dose. Unfortunately, evidence for the absence of recurrence or the
formation of new intracranial aneurysms among active smokers will
not likely be sufficient to encourage smokers to quit. Indeed, it is often
difficult to convince patients to quit smoking despite evidence that
152
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smoking increases the risk of an aneurysm doubling in size among diagnosed patients. Since smoking is a modifiable risk factor, quitting or
reducing smoking may reduce the risk of life-threatening subarachnoid
hemorrhage among patients with unruptured intracranial aneurysms.
Keywords: Cigarette smoking, intracranial aneurysms, risk factors,
smoking cessation.
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USŁUGA SEKWENCJONOWANIA
GENOMU LUDZKIEGO
PRZEZ PODMIOT LECZNICZY WRAZ
Z ANALIZĄ DANYCH A ZWOLNIENIE Z VAT.
GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO
WYROKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.,
I SA/BK 667/20, LEX NR 3088192

Streszczenie: Zachowanie jak najlepszej kondycji zdrowotnej obywateli UE należy niewątpliwie do grupy priorytetów polityczno - społecznych. Dostrzega się konieczność zwiększania innowacyjności proponowanej profilaktyki. Metody badawcze jak sekwencjonowanie ludzkiego
genomu jawią się jako pożądane narzędzie, które daje możliwość zapobiegania różnego rodzaju chorobom, które są trudne do wykrycia na
etapie tradycyjnych metod diagnostycznych. Aby zapewnić możliwość
rozwoju tego rodzaju działań, niezbędne jest stworzenie preferencyjnego środowiska podatkowego. Tego rodzaju ratio stanowią regulacje
ustawy o VAT, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w przypadku działalności profilaktycznej. Na tle orzecznictwa sądów krajowych, w szczególności glosowanego wyroku WSA
w Białymstoku z 28.10.2020, I SA/Bk 667/20, LEX 3088192 ujawniają się liczne rozbieżności i niejasności, które w rzeczywistości mogą
stanowić „hamulec” dla innowacyjności. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie nowej, szerszej ścieżki analizy podejmowanego

Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Instytut Nauk
Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
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zagadnienia. Sformułowano również postulaty de lege ferenda w zakresie działań legislacyjnych.
Słowa kluczowe: Sekwencjonowanie ludzkiego genomu, profilaktyka,
opieka medyczna, badania genetyczne, zwolnienie podatkowe z VAT.
ORCID: 0000-0002-3910-6019.

Wstęp
Poprawa stanu zdrowia obywateli UE oraz zwiększanie konkurencyjności i rozwój innowacyjności w sektorze zdrowia, zostały uznane za główne kierunki aktywności poszczególnych państw UE. Za priorytet uznano
tzw. translational research (tj. przełożenie odkryć naukowych na zastosowania kliniczne), rozwój i zatwierdzanie nowych terapii, metod promowania
zdrowia oraz profilaktyki. Wskazuje się, że najnowsze postępy w dziedzinie
postgenomiki (w tym sekwencjonowanie ludzkiego genomu) zrewolucjonizowały badania w zakresie zdrowia i chorób ludzi2. Projekt Poznania Ludzkiego
Genomu (Human Genome Project) wykazał, że ludzki genom ujawnia ogromny stopień złożoności, a jego poznanie jest ogromnym wyzwaniem i pomocą
w nowoczesnej profilaktyce wielu poważnych chorób3. Genomika badająca
sieci współdziałań między białkami DNA, przyczyniła się do powstawania
testów umożliwiających nie tylko wykrycie chorób na ich najwcześniejszych
etapach, ale także określenie osób, których profil genetyczny będzie wiązał się
ze zwiększonym ryzykiem zaistnienia konkretnego schorzenia4. W literaturze
przedmiotu wskazuje się, że do 2018 r. (tj. 15 lat od opublikowania sekwencji ludzkiego genomu) informacje uzyskane z zsekwencjonowanego genomu pozwoliły na odkrycie ponad 1800 nowych chorób i stworzenie ponad
2000 testów genetycznych wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej,

2
Wspólne stanowisko (WE) nr 27/2006 przyjęte przez Radę w dniu 25 września 2006 r.
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
(2007-2013) (2006/C 301 E/01), LEX el.
3
J. Kęsy, 10 lat po Human Genome Project-nowa era sekwencjonowania, publ. https://biotechnologia.pl/-biotechnologia/10-lat-po-human-genome-project-nowa-era-sekwencjonowania,13367 [dostęp: 30.04.2021 r.].
4
S. Wroński, Odczytanie ludzkiego genomu, „Urologia Polska” 2007, Vol. 60, Nr 4.
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a co najmniej 350 produktów biotechnologicznych będących wynikiem odkryć dokonanych w ramach projektu jest na etapie prób klinicznych5.
Niezależnie od praktycznego znaczenia badań genetycznych w rozwoju
nowoczesnych metod profilaktyki zdrowotnej, aby podejmowana aktywność
przyczyniła się do powstania oczekiwanych efektów w wymiarze społecznym,
niezbędne jest zapewnienie środowiska prawnego, które będzie sprzyjało rozwojowi innowacyjnych metod badań genetycznych. Zasadniczo w polskim
porządku obowiązuje zwolnienie z opodatkowania usług w zakresie opieki
medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia, oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi
usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez
podmioty lecznicze6. Wskazana regulacja generuje jednak liczne wątpliwości
interpretacyjne, które niewątpliwie mogą stanowić de facto „hamulec” rozwoju nowoczesnych metod w rozwoju badań genetycznych w Polsce. Źródłem
dylematów prawnych jest nie tylko warstwa legislacyjna (sposób redakcji przepisu, w tym brak definicji legalnej używanych pojęć w ustawie podatkowej),
ale również treść normatywna, która w sposób precyzyjny powinna zostać odkodowana z przepisu.
Rozbieżności we wspomnianym zakresie uwidoczniły się w sposób wyraźny na tle sporu zawisłego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Białymstoku w związku ze skargą podmiotu leczniczego na interpretację
organu podatkowego, który odmówił prawa do skorzystania ze zwolnienia
podatkowego dla działalności polegającej na przeprowadzeniu analizy badań
genetycznych (opartej na danych pozyskanych w procesie sekwencjonowania
ludzkiego genotypu).
W niniejszej glosie podjęto próbę dokonania interpretacji przepisów
podatkowych w szerszym kontekście niż uczynił to WSA. W ocenie autorki,
oprócz analizy semantycznej poszczególnych pojęć, niezbędne wydaje się przyjęcie perspektywy normatywnej poprzez odwołanie się do przepisów ustaw
z zakresu prawa medycznego (oraz wykazanie ich ścisłego związku z regulacjami podatkowymi). Celem niniejszej glosy jest wykazanie, że odmienna (zbyt
wąska) wykładnia prowadzi do wypaczenia ratio regulacji (nawet uwzględniając
M. A. Lewandowska, Ł. Żołna, K. Roszkowski, J. Kowalewski, Od genomu człowieka po
epigenom raka – zastosowanie wysokowydajnych technologii w onkologii molekularnej, „Postepy
Hig Med Dosw” (online), 2018, Nr 72, s. 991-996; D. Krekora-Zając, Nadzieje i zagrożenia
wynikające z ingerencji w materiał genetyczny człowieka [w:] Prawo do materiału genetycznego
człowieka, Warszawa 2014, LEX el.
6
Art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jedn. Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm., dalej cyt. jako „ustawa o VAT”).
5
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zasadę ścisłej interpretacji zwolnień podatkowych), a także do fragmentarycznego zastosowania preferencji podatkowej jedynie do wybranych etapów profilaktyki zdrowotnej.
Przedstawienie stanu sprawy sądowej
Przedmiotem kontroli sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (wyrok z dnia 28 października 2020 r., I SA/Bk 667/20)7
była interpretacja organu podatkowego, który badał kwestię dopuszczalności
skorzystania przez podatnika – podmiot leczniczy ze zwolnienia podatkowego
z obszaru profilaktyki zdrowotnej (w szczególności obejmującej nowoczesne
badania genetyczne). Organ podatkowy odnosząc się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), stwierdził w szczególności,
że „zwolnieniu od podatku VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje. Jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie są diagnoza, opieka,
bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (tj. świadczeniu nie przyświeca
cel terapeutyczny), świadczenie takie nie podlega zwolnieniu z VAT”. Odnośnie sekwencjonowania genotypu ludzkiego i analizy uzyskanych danych
wskazano natomiast, że „głównym celem świadczonych usług nie jest ochrona
zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie do zdrowia, lecz raczej
udzielanie porad, wskazówek przed podjęciem decyzji związanych z kierunkiem i sposobem leczenia, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o VAT”. Podkreślono, że „zwolnieniu
od VAT podlegać mogą tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu
diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku
świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje”.
Stwierdzono także, że działalność wnioskodawcy „służy określaniu dla
danej osoby predyspozycji do występowania cech wpływających na różne
aspekty życia (w tym zdrowie) poprzez określenie dla danej osoby, zindywidualizowanych wskazówek dotyczących tych aspektów: wskazanie potrzeby
zaplanowania badań kontrolnych w kierunku schorzeń onkologicznych, cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, wskazówki w zakresie doboru leczenia tych chorób (optymalizacja
terapii), dobór prozdrowotnego stylu życia, prozdrowotnej diety, wskazanie
7

LEX nr 3088192, dalej cyt. jako „sąd” lub „WSA”.
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potrzeby dodatkowych badań w związku z planowaną aktywnością sportową
lub zawodową”. W podsumowaniu podkreślono, że „takie usługi nie będą mieć
celu terapeutycznego tj. nie będą bezpośrednio i w sposób rzeczywisty służyć
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”.
Podatnik (wnioskodawca) zaskarżył wydaną interpretację organu podatkowego i wniósł skargę do WSA w Białymstoku, wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w części stwierdzającej, że jego stanowisko jest
nieprawidłowe oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wskazano na naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 43 ust.
1 pkt 18) ustawy o VAT poprzez jego niewłaściwą ocenę, i w konsekwencji
przyjęcie, iż przepis ten nie ma zastosowania do usług opisanych we wniosku
o interpretację. Organ podatkowy wywiódł odpowiedź na skargę, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie oraz wnosząc o jej oddalenie.
Badanie ludzkiego genomu a profilaktyka zdrowia.
Dylematy na tle praktyki opodatkowania VAT
Przepisy ustawy o VAT traktują preferencyjnie (jako zwolnione od VAT)
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie
usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności
leczniczej przez podmioty lecznicze8. Powyższe wpisuje się w szerszy katalog
zwolnień podmiotowo – przedmiotowych dla usług związanych z ochroną
zdrowia sensu largo9, które jednak ze względu na zakres opracowania nie będą
poddane szerszej analizie.
Podkreślenia wymaga, że przepisy regulujące zwolnienia od podatku,
jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, należy zawsze interpretować wąsko. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT
Art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o VAT.
Art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT zwalnia się „usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami
związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których
wykonywana jest działalność lecznicza”. Art. 43 ust. 1 pkt 19) ustawy o VAT natomiast zakresowo dotyczy „usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: a) lekarza
i lekarza dentysty, b) pielęgniarki i położnej, c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 711),
d) psychologa”. Przepisy te z dniem 1 stycznia 2011 r. zastąpiły stosowane na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 1) w powiązaniu z poz. 9 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zwolnienie dla „usług
w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU
85.2)”, które dotychczas miały charakter zwolnień przedmiotowych.
8

9
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bowiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
na terytorium kraju10. Przez świadczenie usług, o którym mowa powyżej rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT11. Pojęcie świadczenia usług
w rozumieniu ustawy o VAT ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie (zarówno działanie jak i zaniechanie), które
nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Usługą będzie tylko takie świadczenie,
w przypadku którego istnieje bezpośredni odbiorca świadczenia odnoszący
korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym, a jedna ze stron transakcji
może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności12. Aby dana
czynność była opodatkowana VAT powinna być wykonana przez podatnika13.
Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług
jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, po drugie musi
ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podatnikiem VAT. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej14 zaznaczył, że pojęcia używane do
opisania zwolnień w VAT powinny być po pierwsze interpretowane w sposób
ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą
VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie
przez podatnika, po drugie, zgodnie z celami, do jakich dążą owe zwolnienia
i zasadą neutralności podatkowej.

Art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT.
Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
12
Powinien istnieć bezpośredni i wyraźny związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności.
13
Ustawa o VAT stanowi, że w rozumieniu przepisów podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie
działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub
rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT).
14
Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08, Don Bosco Onroerend
Goed, LEX nr 529805; wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych
C-394/04 i C-395/04 Ygeia, LEX nr 173593 i wyrok TSUE z dnia 9 lutego 2006 r., w sprawie
C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede, LEX nr 173615; wyroki TSUE: z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie C-169/00, Komisja przeciwko Republice Finlandii, LEX nr 83903; wyrok
z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie C-150/99, Stockholm Lindöpark AB, LEX nr 83104;
wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2007 r., sprawa C-434/05 Horizon College, LEX nr 317925.
10
11
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Mając na uwadze ugruntowane w orzecznictwie zasady wykładni przepisów dotyczących zwolnień podatkowych15, należy zwrócić uwagę na sposób
ich redakcji. Już na tle wykładni językowej rodzi się bowiem szereg wątpliwości, które przekładają się na praktykę ich stosowania przez organy podatkowe
i sądy. Po pierwsze, wypada podkreślić, że ustawa posługuje się pojęciami wewnątrzsystemowo niezdefiniowanymi. Do takich należy m. in. „opieka medyczna”. Zachowując autonomię prawa podatkowego, w tym przypadku niezbędne wydaje się jednak sięgnięcie pomocniczo16 do przepisów ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej17, która choć nie posługuje się
wprost pojęciem „opieki medycznej”, używa (i definiuje) terminy zakresowo
ściśle z nią powiązane (tj. „działalność lecznicza” i „świadczenie zdrowotne”).
W rozumieniu przepisów z zakresu prawa medycznego, działalność lecznicza
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz innych niż szpitalne, w tym także ambulatoryjnych), w tym także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności (ponadto przewiduje się, że działalność lecznicza może
polegać także na promocji zdrowia, a także realizacji zadań dydaktycznych
i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją
zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia – także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności)18. Natomiast świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania19. W przypadku precyzowania znaczenia ustawowego
działalności nazwanej „świadczeniami zdrowotnymi” ustawodawca (podobnie jak w przypadku ustawy o VAT) posługuje się kryterium celu. Wskazuje
na to posłużenie się sformułowaniem, że są to działania „służące” ustawowo
określonej aktywności. Wskazuje się, że choć ustawa o działalności leczniczej
w definicji zakresowej nie wskazuje wprost „profilaktyki”, to mieści się ona
w „innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”20.
Vide: wyrok TSUE z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales,
LEX nr 190234.
16
Na autonomiczność pojęć zawartych w przepisach prawa UE, które mają służyć jednolitości
systemu VAT wskazywał TSUE, m. in. w wyroku z 18 listopada 2010 r. w sprawie C-156/09
Finanzamt Leverkusen v. Verigen Transplantation Service International AG, LEX nr 612126.
17
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 711).
18
Art. 3 ust. 1-2 w zw. z art. 8 ustawy o działalności leczniczej.
19
Art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o działalności leczniczej.
20
Tak: T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis el.
15
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Ustawodawca podatkowy posługuje się również pojęciami niezdefiniowanymi, które mają dookreślać cel działalności („profilaktyka, zachowanie,
ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia”). Co więcej, nawet sposób dookreślenia zakresowego celu działalności w obszarze profilaktyki wykazuje nieprawidłowości (profilaktyka obejmuje aktywność mającą na celu zachowanie
zdrowia, natomiast pojęcia te wymienia się enumeratywnie, mimo że przynajmniej w części pokrywają się zakresowo).
W przypadku podejmowanej problematyki, kluczowe znaczenie ma odkodowanie znaczenia, jakie zostało nadane pojęciu „profilaktyka”. W wymiarze językowym „profilaktyka” obejmuje różnego rodzaju działania mające na
celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom21, niedopuszczenie do ich zaistnienia22. W piśmiennictwie medycznym wskazuje się,
że profilaktyka (prewencja, zapobieganie) ma na celu zapobieżenie pojawieniu
się i/lub rozwojowi niepożądanych zachowań, stanów lub zjawisk. Nadrzędnym zadaniem tych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniom (w tym także
chorobom), których wystąpienie lub nasilenie się jest w przyszłości prawdopodobne. Działania profilaktyczne mają więc zmniejszyć prawdopodobieństwo
tych zagrożeń i służyć co najmniej utrzymaniu stanu dotychczasowego.
Profilaktyczne działania medyczne mają zróżnicowane formy (zależności
od ich stadium i poziomu zagrożenia). Obok profilaktyki wczesnej, która ma
za zadanie kształtować właściwe nawyki zdrowotne, wyróżnia się trzy fazy profilaktyki właściwej. W tzw. profilaktyce I fazy (pierwszorzędowej, pierwotnej)
obejmuje się działania najwcześniejsze, których celem jest uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju. Ma ona szeroki zakres i obejmuje
działania tak swoiste (zapobieganie konkretnym chorobom), jak i nieswoiste
(zapobieganie szerokiemu spektrum chorób, które mogłyby wystąpić). Profilaktyka II fazy (drugorzędowa, wtórna) ukierunkowana jest na określoną
grupę osób, ze zwiększonym zagrożeniem wystąpienia danej choroby (celem
wczesnego wykrycia objawów i wdrożenia leczenia). W fazie III (profilaktyka trzeciorzędowa, działania rehabilitacyjne, rewalidacyjne, reedukacyjne)
objęto działania dotyczące osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych
(tak, aby zapobiec dalszym, niekorzystnym skutkom rozwoju chorób lub
niepełnosprawności)23.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/profilaktyka.html [dostęp: 30.04.2021 r.].
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/profilaktyka;5481777.html [dostęp: 30.04.2021 r.].
23
Vide: B. Woynarowska, Profilaktyka w pediatrii, Warszawa 2008; M. Wachowicz-Skóra,
Profilaktyka i promocja zdrowia, www.lodzkie.pl/zdrowie/ [dostęp: 30.04.2021 r.].
21
22
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Pojęciem świadczeń, które mogą stanowić profilaktykę posługuje się
ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych24. Stanowi, że świadczenia na rzecz
zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują: 1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności
poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie;
2) wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym; 3) profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych; 4) promocję
zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci
i młodzież do ukończenia 19 - tego roku życia; 5) prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40-tego roku życia oraz profilaktyki
stomatologicznej; 6) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
w środowisku nauczania i wychowania; 7) wykonywanie szczepień ochronnych; 8) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących
dzieci i młodzież do ukończenia 21- tego roku życia oraz zawodników pomiędzy 21- 23- tym rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku
z uprawianiem sportu25.
Na podstawie semantyki pojęcia „profilaktyki” (tak w ujęciu językowym,
normatywnym, a nawet doktrynalnym), można wyprowadzić wniosek, że
obejmuje ono wszystkie fazy zapobiegania chorobom (nie tylko na etapie ich
pojawienia się, bądź rozwoju), w szczególności więc również I fazę prewencji,
która ma na celu zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników
ryzyka26. Odnosząc się do kwestii sekwencjonowania genomu ludzkiego (wraz
z analizą uzyskanych danych) wypada wskazać, że poprzez analizę zsekwencjonowanych elementów genomu ludzkiego można uzyskać informację o wszystkich białkach wraz z dodatkowymi sekwencjami regulatorowymi. Odpowiadają one za większość procesów zachodzących w organizmie (tj. budują komórki
i tkanki, transportują różnorakie substancje, służą jako przekaźniki informacji,

Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm., dalej cyt. jako „ustawa o świadczeniach
zdrowotnych”.
25
Art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
26
Tak też: A. Pietraszewska-Macheta, Komentarz do art. 27 Ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [w:] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, E. Fryźlewicz-Chrapisińska, I. Kowalska-Mańkowska, A. Sidorko, K. Urban, A. Pietraszewska-Macheta, wyd. III, Warszawa 2018,
LEX el.
24
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katalizują wszystkie reakcje chemiczne). Ich nieprawidłowa budowa najczęściej przyczynia się do powstania poważnych chorób. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie przyczynia się zatem do możliwości zdiagnozowania
szeregu zakłóceń zdrowotnych, a następczo, zastosowania terapii celowanych
uwzględniających zidentyfikowany, konkretny mechanizm molekularny27.
Wydaje się jednak, że WSA w Białymstoku, podtrzymując w całości
argumentację przedstawioną przez organ podatkowy, nie uwzględnił wskazówek językowych, ani doktrynalnych, odnoszących się do zakresu profilaktyki zdrowotnej. Co więcej, przyjął w tym kontekście zbyt daleko idącą
wykładnię zawężającą. W uzasadnieniu glosowanego wyroku przedstawiono
bowiem argumentację o konieczności zachowania „bezpośredniego, oczywistego celu polegającego na profilaktyce, czy zachowaniu zdrowia”. Przepis
ustawy podatkowej nie wskazuje, że cel ma być „bezpośredni, oczywisty”.
Na marginesie należy wspomnieć, że już z istoty samej profilaktyki wynika,
że związek działań profilaktycznych (obejmujących przecież trzy fazy) charakteryzuje się zmiennością z punktu widzenia „bezpośredniości” oddziaływania na aktywność terapeutyczną. Ponadto, w dalszej części wywodu, sąd
niejako potwierdził, że działania wnioskodawcy „niewątpliwe mają pewien
związek z profilaktyką zdrowotną, jednak na tyle daleki i potencjalny, że
nie jest prawidłowym, aby uznać je za usługi w zakresie opieki medycznej,
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”. Podniesiono, że „głównym celem usług świadczonych przez spółkę nie
jest ochrona zdrowia, lecz udzielanie porad, wskazówek w zakresie jedynie
predyspozycji zdrowotnych, żywieniowych, sportowych”, a w wyniku zastosowania oprogramowania (badań genetycznych) będzie możliwe „określenie dla danej osoby predyspozycji do występowania cech wpływających
na różne aspekty życia”. Stwierdzenia sądu dziwią nie tylko ze względu na
rozbieżność w rozumieniu pojęcia „profilaktyki”, ale również wykazują wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony stwierdza się, że działania podatnika
(wnioskodawcy) mają związek z profilaktyką (ale zbyt odległy, potencjalny), z drugiej strony, że jednak są to jedynie wskazówki w zakresie predyspozycji zdrowotnych (co notabene przecież stanowi element profilaktyki).
W tym kontekście można również zauważyć, że kryterium celowości nie implikuje poszukiwania przez organy podatkowe, bądź sądy (nawet uwzględniając ścisłą wykładnię zwolnień podatkowych) „związku przyczynowo –

27
M. Kopczyńska, O sekwencjonowaniu słów kilka, https://genetyka.bio/o-sekwencjonowa
niu-slow-kilka/ [dostęp: 30.04.2021 r.].
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skutkowego” pomiędzy działaniami podmiotu leczniczego, a przyszłą, zastosowaną w konkretnym przypadku, diagnostyką.
Zakończenie
W konkluzji wypada w części podzielić tok narracji merytorycznej sądu
w zakresie jakim ogólnie stwierdza, że zwolnienia w VAT powinny być interpretowane ściśle. W pozostałym zakresie jednak argumentacja sądu charakteryzuje się powierzchownością, a nawet rozbieżnościami w prezentowanych
poglądach. WSA w Białymstoku, nawiązując do orzecznictwa TSUE, wskazał na konieczność zachowania określonego w zwolnieniu podatkowym celu.
W tym zakresie niewątpliwie należy zgodzić się z prowadzoną narracją. W dalszej części wywodu, sąd wydaje się jednak zbyt daleko zacieśniać granice prezentowanej wykładni, przechodząc niejako od celu zwolnienia podatkowego, do
poszukiwania ścisłego (bezpośredniego) związku pomiędzy aktywnością profilaktyczną podmiotu leczniczego, a następczymi działaniami terapeutycznymi.
Co więcej, zbyt wąskie rozumienie pojęcia „profilaktyki” spowodowało
szereg nieprawidłowości w zakresie wykładni. Analiza toku argumentacji sądu
prowadzi do wniosku, że po pierwsze przyjęto jedynie fragmentaryczne rozumienie wskazanego terminu, w szczególności pomijając profilaktykę I fazy,
a po drugie zastosowano wręcz rozbieżne jej dookreślanie, co wręcz utrudnia jednoznaczne oznaczenie przyjętego zakresu pojęciowego. Wydaje się, że
przeprowadzenie dogłębnej analizy przepisów w zakresu prawa medycznego
przyczyniłoby się do ujednolicenia wywodu oraz przyjęcia właściwych ram
semantycznych.
Uwzględniając autonomię prawa podatkowego, jako postulat de lege
ferenda, należałoby dookreślić zakres zastosowanych pojęć (w szczególności
„profilaktyki zdrowotnej” i „opieki medycznej”) w ustawie o VAT, bądź odesłać
w tym zakresie do właściwych regulacji o charakterze lex specialis. Niezależnie
od powyższego, niezbędne wydaje się również podjęcie działań legislacyjnych,
dzięki którym zostaną usunięte nieprawidłowości takie jak wskazywane w treści glosy uchybienia na tle relacji międzypojęciowych (np. przyjęcie przez ustawodawcę rozłączności terminologicznej pomiędzy „profilaktyką” i działaniami
polegającymi na „zachowaniu zdrowia”).
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Genome Sequencing Service
With Data Analysis By A Healthcare Provider
And Vat Exemption. Gloss On The Decision Of The
Voivodship Administrative Court In Białystok
Of 28 October 2020, I Sa/Bk 667/20,
Lex No 3088192

Summary: Maintaining the best possible health for EU citizens is undoubtedly one of the political and social priorities. The need to increase the innovation of proposed preventive measures is recognised.
Research methods such as sequencing the human genome appear to
be a desirable tool that offers the possibility of preventing various
types of diseases that are difficult to detect using traditional diagnostic
methods. To ensure the possibility of development of such activities, it
is necessary to create a preferential tax environment. Such a ratio
is provided by the regulations of the VAT Act, which allow to use the
tax exemption in the case of preventive activities. Against the backdrop
of the jurisprudence of domestic courts, in particular the ruling of the
Voivodship Administrative Court in Białystok of 28.10.2020, I SA/Bk
667/20, LEX no 3088192, which was commented on, numerous discrepancies and ambiguities come to light, which may in fact constitute
a "brake" for innovation. The purpose of this study is to propose a new,
broader path of analysis of the issue. It also formulates de lege ferenda
postulates for legislative actions.
Keywords: Human genome sequencing, prevention, medical care,
genetic testing, VAT exemption.
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ROLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W ROZWOJU
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKOWĄ

Streszczenie: Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie
różnorodnej działalności organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową. Te instytucje trzeciego
sektora realizują projekty, znacznie poszerzające możliwości osób
niewidomych i słabowidzących, co pozytywnie przekłada się na ich
jakość życia i stopień uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu
społecznym. W celu przedstawienia działalności organizacji nonprofit
wyodrębniono funkcje, które one pełnią. W tekście również są wymienione kluczowe problemy, z którymi organizacje się borykają. Tekst
ma walor zarówno poznawczy, jak i praktyczny, albowiem może służyć
źródłem informacji dla osób, zajmujących się trzecim sektorem, a także
dla odbiorców usług organizacji nonprofit.
Słowa kluczowe: Niepełnosprawność wzrokowa, organizacje pozarządowe, rehabilitacja.

Wstęp
Sensoryczny kanał wzroku odgrywa nader ważną rolę w życiu jednostki ludzkiej. Zdolność postrzegania świata za pomocą zmysłu wzroku umożliwia proces socjalizacji, budowania relacji i zajmowania pozycji w różnorodnych strukturach społecznych, pełnienia funkcji w społecznym, politycznym,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, stacjonarne studia doktoranckie nauk o polityce.
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ekonomicznym i kulturowym wymiarach rzeczywistości ludzkiej. Owa rzeczywistość, której elementami są m.in. sztuka, architektonika, programy edukacyjne, literatura, historia, urządzenia techniczne i sposób komunikowania
się, jest tworzona przez osób widzących i dla osób widzących (Kleege, 1999).
Wzrok jest zmysłem wiodącym w procesie poznawania rzeczywistości. Ograniczenia w tym zakresie rzutują ujemnie na możliwość poznawania świata
i samodzielny rozwój, który jest utrudniony z uwagi na ograniczony dopływ
informacji o otoczeniu fizycznym i społecznym (Dycht, 2018: 132).
Konsekwencje niepełnosprawności wzrokowej dotykają wszystkich sfer
funkcjonowania człowieka. Powodują nie tylko ograniczenia codziennego
funkcjonowania, ale też mają poważne implikacje w zakresie pełnienia ról
społecznych (Walkiewicz-Krutak, 2020: 160). W wypadku osłabienia widzenia albo całkowitego braku wzroku najbardziej narażone na zakłócenia są
te sfery funkcjonowania codziennego, które w sposób bezpośredni zależą od
wykorzystania percepcji wzrokowej: orientacja i poruszanie się w przestrzeni, samoobsługa, czynności życia codziennego, techniki porozumiewania się
z otoczeniem (czytanie, pisanie), czynności związane z nauką, pracą, rekreacją
(Dycht, 2020: 133). Jako że potrzeb osób niewidomych nie bierze się pod
uwagę, przyczyną obniżenia jakości życia, wykluczenia, niemożności uczestnictwa w różnych obszarach życia społecznego są różne bariery (Tikhonov,
2019b). Frank Bowe tak skategoryzował przeszkody we włączeniu osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego: bariery architektoniczne, bariery
związane z postawą wobec inności, bariery edukacyjne, zawodowe, prawne
i osobiste (od skromnych zasobów materialnych po stygmatyzację) (Bowe,
1978). Dlatego dla osób niewidomych wyzwaniem jest nie tylko wykonywanie czynności codziennych, ale także funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, co nie pozostaje bez wpływu na ich uczestnictwo w życiu kulturalnym,
społecznym, ekonomicznym i politycznym (Walkiewicz-Krutak, 2020: 161).
Optymalne funkcjonowanie osób niewidomych w przestrzeni edukacyjnej, zawodowej, szeroko pojętej społecznej jest zależne od profesjonalnej,
długotrwałej i zindywidualizowanej rehabilitacji, a także od cech osobowości oraz stopnia podmiotowości wewnętrznej i zewnętrznej konkretnej osoby.
Fundamentem rehabilitacji jest kompensacja zmysłu wzroku, która umożliwia percepcję zjawisk oraz adekwatne (chociaż zubożone o elementy wizualne)
odzwierciedlenie rzeczywistości (Sękowska, 1998). Przywracanie sprawności
jest procesem dynamicznym, który trwa przez całe życie i ciągle musi być
dostosowywany do zmieniających się warunków i potrzeb osoby niewidomej.
Celem współczesnej rehabilitacji jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością
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do egzystencji upodmiotowionej, której istotnymi cechami są: aktywność, samoświadomość, zdolność do dokonywania wyborów, sprawowanie kontroli nad własnym życiem, poczucie sprawczości oraz związki z innymi ludźmi
(Walkiewicz-Krutak, 2020: 157). Dobrze opracowana ścieżka rehabilitacji
powinna prowadzić do maksymalnego uniezależnienia od stałej pomocy osób
widzących, co korzystnie wpływa na stan psychiczny osób niewidomych oraz
ułatwia uczestnictwo w różnych grupach społecznych (Kuczyńska-Kwapisz,
2017: 26).
Instytucje rządowe nie mogą w pełni zaspokoić różnorodnych potrzeb
rehabilitacyjnych i życiowych osób z niepełnosprawnością wzrokową. Funkcje tych instytucji przyjmują organizacje pozarządowe działające na rzecz tej
grupy społecznej. Organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w przywracaniu sprawności i tworzeniu warunków do niezależnego i godnego życia.
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie działalności takich organizacji oraz wskazanie głównych kierunków realizowanych przez nie projektów.
W tekście także wskazane są problemy, z którym borykają się organizacje
nonprofit wspierające osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Działalność pożytku publicznego
w obszarze wsparcia osób niewidomych
W celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową
w XIX w. w Europie, Stanach Zjednoczonych i Imperium Rosyjskim powstają pierwsze charytatywne instytucje działające na rzecz tej grupy społecznej,
specjalne ośrodki edukacyjne i zakłady pracy, a także organizacje pozarządowe powoływane do życia przez samych osób niewidomych. Tak na przykład
w 1868 r. w Wielkiej Brytanii rozpoczyna działalność the British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature of the Blind — obecnie the Royal
National Institute of the Blind. Szwedzki Związek Niewidomych (Synskadades
Riksförbund), założony w 1889 r. w Sztokholmie przez niewidomych koszykarzy, wspiera osób z niepełnosprawnością wzrokową na terenie całego kraju do
dnia dzisiejszego i uważa się za pierwszą nonprofit organizację niewidomych
na świecie (Tuszer, 1990). W Wielkiej Brytanii Narodowa Liga Niewidomych,
od 1968 r. National League of Blind and the Disabled (NLBD) została założona w 1894 r. przez osobę niewidomą. W USA w 1906 r. rozpoczyna działalność the Chicago Lighthouse — od ponad 100 lat organizacja jest jednym
z liderów w zakresie opieki medycznej pacjentów z chorobami narządu wzroku,
rehabilitacji, edukacji, zatrudniania i technologii wspomagających.
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W XIX w. na terytorium podzielonej przez zaborców Rzeczypospolitej
Polskiej powstają instytucje, zajmujące się podstawowym wykształceniem,
nauczaniem zawodu i zatrudnianiem osób niewidomych (Grodecka, 1996).
W okresie międzywojennym osoby niewidome zakładały własne organizacje
pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Po II wojnie światowej w ramach narzuconego systemu politycznego działalność nonprofit na rzecz osób niewidomych została scentralizowana poprzez tworzenie na bazie uchwały Prezydium Rządu z dnia 29 września 1950 r. Polskiego Związku Niewidomych
(PZN). Głównym celem organizacji było zrzeszenie wszystkich niewidomych
w Polsce i organizacja ich życia. Struktura, funkcje i sposób zarządzania PZN
i ogólnozwiązkowej organizacji niewidomych ZSSR ustanowionej 6 kwietnia
1925 r. były podobne. PZN do końca lat 80. ubiegłego wieku otrzymywał stałe finansowanie ze środków publicznych oraz posiadał monopol na reprezentację osób niewidomych i ochronę ich interesów. Transformacja polityczno-społeczno-gospodarcza i kulturowa zmieniła ten układ. W odradzającym się
trzeciem sektorze zaczęła się krystalizować różnorodność podmiotów wspierających osób niewidomych i słabowidzących.
Fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, nie stanowią dużego odsetka od całej liczby organizacji pozarządowych w Polsce. Badania przeprowadzone przez stowarzyszenie klon/
jawor wskazują, że W 2018 r. było zarejestrowanych 117 tys. stowarzyszeń
(w tym 17 tys. ochotniczych straży pożarnych) i 26 tys. fundacji, czyli łącznie około 143 tys. organizacji (Raport. Kondycja organizacji pozarządowych
2018). Zgodnie z raportem usługi socjalne obejmujące m.in. wsparcie osób
niewidomych i słabowidzących świadczyło 7% organizacji (ok. 5 tys. organizacji). Brakuje danych, ile organizacji realizuje projekty, beneficjentami których są osoby z niepełnosprawnością wzrokową.
Przegląd literatury przedmiotu, analiza sprawozdań i obserwacje pozwalają stwierdzić, że ten wąski obszar trzeciego sektora prężnie się rozwija.
W warunkach rosnącej konkurencji, marketyzacji, izomorfizacji międzysektorowej i heterogenizacji świadczonych usług organizacje wspierające osób
niewidomych uzyskują dofinansowanie ze środków publicznych (budżet
państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowy fundusz celowy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki UE).
Rozwijają się także alternatywne mechanizmy finansowania, takie jak zbiórki
publiczne, przekazywanie 1 procentu podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku organizacji pożytku publicznego, crowdfunding, wsparcie
ze strony sektora biznesu, darowizny. Organizacje poszerzają ofertę usług
172

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ...

świadczonych osobom niewidomym. Istnieją zarówno organizacje działające
na terenie mniejszych jednostek administracyjnych, jak i duże organizacje
działające na terenie całego kraju albo kilku województw. Do nich się zaliczają: Polski Związek Niewidomych, Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, Fundacja „Instytut Rozwoju Regionalnego”, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy
dla Niepełnosprawnych „DE FACTO”, Fundacja Polskich Niewidomych
i Słabowidzących „Trakt”, Fundacja „Kultura bez barier”, Fundacja na Rzecz
Rozwoju Audiodeskrypcji "Katarynka”, Fundacja „Siódmy Zmysł”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
„Cross”, Fundacja Vis Maior, Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, Fundacja „Na kole”, Fundacja „Transgresja”, Fundacja „Pies Przewodnik”, Fundacja „Labrador” i inne.
Współczesny socjopolityczny złożony model pomocy osobom
z niepełnosprawnościami rozpatruje się jako uzupełniające się systemy funkcjonujące w obszarze działań pomocowych, do których należą: rodzina będąca
pierwszym i podstawowym systemem wsparcia osoby niepełnosprawnej,
stanowiąca pierwotny system opiekuńczy oparty na osobistych, emocjonalnych
więzach; grupy samopomocy, które skupiają osoby mające podobne
doświadczenia, poszukujące rozwiązania tych samych problemów — osoby
znajdujące się w podobnej sytuacji podejmują wspólne działania mające na
celu przywracanie własnego dobrego funkcjonowania i prawidłowych relacji
społecznych; pośrednie systemy pomocy, tj. inicjatywy pozarządowe, różnego
typu stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje szczebla lokalnego; formalny
system pomocy społecznej reprezentowany przez pracowników socjalnych,
profesjonalnie przygotowanych do udzielania świadczeń pomocowych; formalny system pomocy medycznej, edukacyjnej i ekonomicznej (Marszałek,
2009). Mona stwierdzić, że organizacje nonprofit wspierają odbiorców swych
usług, uczestnicząc we wszystkich wyżej wymienionych systemach wsparcia.
To dotyczy dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niewidomych od urodzenia i tzw. późno ociemniałych.
Badacze i praktycy podkreślają, że brakuje rozwiązań politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych, zapewniających wszechstronne,
interdyscyplinarne, długotrwałe i zindywidualizowane wsparcie osób niewidomych. Pod tym wsparciem rozumie się rehabilitację, tworzenie szeroko definiowanej dostępności oraz warunków do uczestnictwa w różnych obszarach
życia społecznego na zasadach równości z innymi. W obliczu braku rozwiązań
dotyczących rehabilitacji ze strony instytucji publicznych, wsparcie udzielane
przez organizacje pozarządowe często pozostaje jedyną formą pomocy osobom
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z niepełnosprawnością wzrokową w osiąganiu przez nie samodzielności i niezależności. Usługi oferowane przez organizacje nonprofit uzupełniają ofertę
formalnego systemu pomocy, a nawet wypełniają istniejące w tym zakresie
braki. Działalność organizacji pozarządowych obejmuje najczęściej: świadczenie usług poradniczo-informacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych,
udzielanie pomocy w znajdowaniu pracy oraz udzielanie pomocy psychologicznej (Marszałek, 2009).
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż problemem jest niewielka liczba organizacji działających na terenie kraju, wskutek czego nie są one w stanie udzielić wsparcia wszystkim potrzebującym. Również problemem jest to,
że organizacje te realizują swą działalność przeważnie w dużych miastach, co
oznacza wykluczenie osób z mniejszych miejscowości, gdzie sytuacja w zakresie dostępności i warunków jest gorsza. Organizacje pozarządowe borykają się
z ograniczonym dostępem do źródeł finansowania. Działalność tych instytucji
polega na realizacji projektów, co nie może gwarantować stałej i długotrwałej rehabilitacji. Organizacje te stoją w obliczu wyzwania dotyczącego braku
możliwości zatrudniania specjalistów w zakresie marketingu, fundraisingu,
PR, etc., co jest kluczowe we współczesnych warunkach funkcjonowania trzeciego sektora.
Funkcje organizacji pozarządowych
wspierających osoby niewidome
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
wzrokową pełnią wiele funkcji.
- Nauczanie wykonywania czynności dnia codziennego. Brak wzroku
powoduje, że przyrządzenie najprostszego posiłku i zaparzenie herbaty staje
się barierą niemożliwą do pokonania. Sprzątanie mieszkania, higiena osobista,
wygląd, robienie zakupów, załatwianie spraw formalnych. Zwłaszcza osoba,
która nagle traci wzrok, potrzebuje nabycie nowych nawyków.
- Nauka obsługi nowoczesnych technicznych środków przywracania
sprawności. Komputery, laptopy, tablety, smartfony z zainstalowanymi
programami udźwiękawiającymi (czytnikami ekranu), urządzenia udźwiękowione albo ubrajlowione znacznie poszerzają horyzonty możliwości osób
niewidomych (Tikhonov, 2019a). Jednak niewidomy użytkownik potrzebuje
szkoleń, aby nauczyć się sprawnie i efektywnie z nich korzystać. Przeszkolony użytkownik niewidomy może korzystać z Internetu, czytać i pisać, mieć
dostęp do czarnodrukowanego tekstu poprzez skanowanie itd. To umożliwia
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ukończenie studiów wyższych, zwiększa szanse zatrudnienia i uzyskania niezależności ekonomicznej.
- Samodzielne poruszanie się za pomocą białej laski, aplikacji i urządzeń.
Umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się są kluczowe, lecz
nabyć je jest niezwykle trudno. Konieczne jest wiele godzin szkoleń z instruktorem orientacji przestrzennej. Osoba niewidoma uczy się tras, tworząc
w głowie swoiste mapy, na których ważne znaczenie mają punkty orientacyjne
(krawężnik, zakręt, zapach kawiarni, dźwięk sygnalizacji na światłach). To wymaga ćwiczeń pamięci, uważności, koncentracji i myślenia analitycznego. Gdy
osoba musi się nauczyć nowej trasy, potrzebuje wsparcia ze strony instruktora.
Nie jest możliwe oswojenie wszystkich tras. Są sytuacji, w których bez asystenta widzącego osoba niewidoma naraża się na wielkie niebezpieczeństwo
i dyskomfort, nawet mając psa przewodnika oraz wspomagające urządzenia
i aplikacje nawigacyjne.
- Dostęp do szeroko rozumianej informacji. Fundacje i stowarzyszenia
realizują dostęp do podręczników, gazet, czasopism poprzez drukowanie ich
w alfabecie Braille'a albo publikację w dostępnej wersji elektronicznej (czyli
wg standardów WCAG 2.0) na stronach internetowych. Organizacje tworzą
audiodeskrypcję, która stanowi opis słowem tego, co postrzega się zmysłem
wzroku. W Polsce został stworzony jedyny w Europie portal z filmami z audiodeskrypcją. Stosuje się ona także w muzeach, teatrach, na wydarzeniach
sportowych itd.
- Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem życia jednostki ludzkiej.
Dysfunkcje wzroku często powodują zaburzenia równowagi, otyłość, zbyt wysokie napięcie mięśniowe, choroby układu krążenia. Uprawiania aktywności
fizycznej to lepsze zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, albowiem osoba
wysportowana ma pewność siebie i łatwiej odnajduje się w różnych strukturach społecznych.
- Aktywizacja zawodowa i społeczna jest nadrzędną funkcją organizacji
pozarządowych. Jest ona głównym celem wyżej wspomnianych działań.
- Reprezentacja osób niewidomych wobec organów administracji publicznej. Ta funkcja w Polsce jest słabo rozwinięta, m.in. przez to, że trzeci sektor
działa na zasadach wolności dopiero od 3 dekad.
- Realizacja polityk publicznych. Jako że środki publiczne są głównym
źródłem finansowania, a konkursy stanowią jedyny sposób ich uzyskiwania,
państwo jest w stanie kierować działalność organizacji nonprofit w kierunku, umożliwiającym realizację tych polityk. Governmentalizacja jest procesem uzależnienia trzeciego sektora od rządu. Zjawisko to występuje w skali
175

ANDREY TIKHONOV

światowej i zagraża niezależności organizacji obywatelskich i ogranicza działalność o charakterze protestacyjnym.
Zakończenie
Sensoryczny kanał wzroku ma istotne znaczenie w różnych obszarach
funkcjonowania jednostki ludzkiej. Dysfunkcje wzroku w oddziaływaniu
z różnymi barierami fizycznymi, społecznymi, kulturowymi i psychologicznymi mogą obniżać jakość życia, powodować wykluczenie i być przyczyną
dyskryminacji. W celu kompensacji zmysłu wzroku i przywracania sprawności konieczna jest kompleksowa i trwała rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości. Proces rehabilitacyjny to kompleksowe
i skoordynowane stosowanie środków medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i zawodowych w celu usprawnienia osób z naruszoną
sprawnością organizmu możliwie do najwyższego poziomu. To zorganizowany, systematycznie stosowany, indywidualnie zróżnicowany proces, który wyznacza jakość życia osób z dysfunkcją wzroku (Głodkowska, 2003). Instytucje
publiczne nie są w stanie zrealizować wszystkich zadań w zakresie wsparcia
osób niewidomych — wsparcie emocjonalne i informacyjne, wsparcie instrumentalne określane także jako wsparcie przez świadczenie usług, wsparcie rzeczowe polegające na świadczeniu pomocy materialnej, wsparcie duchowe (Sęk,
Cieślak, 2006; Marszałek, 2009). Rehabilitacja jest procesem, który wymaga
interdyscyplinarnego podejścia i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i specjalistami. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają fundacje
i stowarzyszenia.
Uszkodzenie wzroku nie obniża potencjału sprawności intelektualnej.
Osoby niewidome są w stanie funkcjonować jako niezależni i aktywni członkowie społeczeństwa, uczestnicząc w różnych wymiarach jego funkcjonowania. W celu uzyskania albo odzyskiwania sprawności przez osoby niewidome
organizacje pozarządowe realizują działalność w sferze zadań publicznych,
do których zaliczają się: nauka czynności życia codziennego, orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz obsługi nowoczesnych wspomagających informacyjno-komunikacyjnych środków przywracania sprawności,
różnorodne szkolenia itd. Rehabilitacja i samorehabilitacja trwają przez całe
życie. Nowe warunki, wyzwania, bariery, pojawiające się nowe rozwiązania
techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i prawne implikują konieczność
ciągłego doszkalania osób niewidomych (Penrod i in., 2010; Welsh, 2010;
Miler-Zdanowska, 2017; Śmiechowska-Petrovskij, 2017). Mając wielkie
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znaczenie społeczne, organizacje pozarządowe stoją w obliczu wyzwań związanych z ograniczonym i nietrwałym dostępem do środków finansowych. Mała
liczba organizacji i koncentracja ich w dużych miastach powoduje, że nie wszyscy potrzebujący mogą otrzyma niezbędne dla nich usługi.
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ROLE OF NONPROFIT ORGANIZATIONS
IN DEVELOPMENT OF PERSONS
WITH VISUAL DISABILITIES

Summary: The main goal of this text is to present activities of nonprofit organizations that provide support for blind and low-vision people.
The author shows the main fields of activities of these organizations,
as well as focuses on problems and challenges they face.
Keywords: Visual disability, nonprofit organizations, rehabilitation.
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UCIELEŚNIENIE LUDZKIEJ MYŚLI
W WIZERUNKU DWU OGRODÓW
(PORÓWNANIE OGRODÓW
ZOFIÓWKA I WERSAL)

Streszczenie: Porównanie dwóch ogrodów, które przedstawiają dwa
typy ogrodów - francuski (zwykły) i angielski (nieregularny) jest mało
przebadanym tematem. Badanie historii założenia tych ogrodów pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat głównych idei w nich zawartych. Analiza utworów literackich poświęconych tym ogrodom pozwala
wnioskować o odzwierciedleniu ogrodów w literaturze, specyfice i celu
ich odzwierciedlenia. Celem badania jest przebadać cechy ucieleśnienia
ludzkiej myśli w wizerunku dwu ogrodów XIX wiecznych – Zofiówki
i Wersalu. Pod czas badania będą wykorzystani metody semantyczna,
komparatystyczna i strukturalistyczna. Porównanie wizerunku ogrodu
Wersalskiego z ogrodem Zofiówki w literaturze w badaniu rozpoczyna
się od przebadania historii założenia tych ogrodów. Postrzeganie
ogrodu jako pamiątki przeanalizowano na przykładzie ogrodów Zofiówki i Wersalu: ogród Wersalski powstał jako pamiątka absolutnej
władzy króla, a ogród Zofiówka jako pamiątka miłości do kobiet. Temat, podjęty w badaniu daje możliwość dla dalszych badan w kierunku
poznania ucieleśnienia ludzkiej myśli w ogrodzie.
Słowa kluczowe: Ogród, Wersal, Zofiówka, wizerunek, ludzka myśl,
pamiątka, idee.
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Wstęp
Wizerunek ogrodu w literaturze polskiej i francuskiej nie był do tego
czasu szczegółowo przebadany. Ten temat wydaje dość ciekawym z poglądu
literaturoznawstwa, a również historii poetyki.
Celem badania jest przebadać cechy ucieleśnienia ludzkiej myśli w wizerunku dwu ogrodów XIX wiecznych, które znajdowały się w dwóch różnych
państwach – Francji i Polski (teraz ogród Zofiówka to terytorium Ukrainy),
przeanalizować ich wspólne i odmienne, określić perspektywy badan naukowych w kierunku porównaniu tych ogrodów na kilku płaszczyznach – historia
ogrodu, jego idee i związek z filozofia epoki oraz odzwierciedlenie ogrodu
w utworach literackich.
Wielu pisarzy wykorzystywali wizerunek ogrodu jako Raju Utraconego.
Obraz rajskiego ogrodu, Edenu, który uosabia nieziemskie piękno – znaleźć
można w dziełach literackich niemal wszystkich narodów.
Część teoretyczna
Tradycja porównywania ogrodu z rajem sięga średniowiecza i łączy
się z poglądami na jednocześnie materialną, duchową i niebiańską naturę
każdego ogrodu, którego przestrzeń staje się wielopoziomową strukturą, podobną do Raju - tego typu poglądy były szeroko rozpowszechnione jeszcze
w średniowieczu, których myśliciele widzieli w każdym ogrodzie odbicie
biblijnego Edenu2. Ogród symbolizuje zarówno ludzkie, jak i boskie początki,
a myśliciele zaczynają od średniowiecza w różnych interpretacjach mówią
o trzech rodzajach ogrodów: «Trzy są raje. Pierwszy ziemski, którego mieszkańcem był pierwszy Adam ziemski. Drugi, pod względem wiary, to Kościół
święty, który założył zamieszkuje drugi Adam, Chrystus. Trzeci niebiański,
którym jest Królestwo Boże, życie wiecznie, Ziemia żyjących, lub ściślej ziemia żyjąca, która zamieszkuje Bóg. W pierwszym raju drzewem życia jest drzewo materialne. W drugim drzewem życia jest człowieczeństwo Zbawiciela.
W trzecim drzewem życia jest Mądrość Boża, słowo Ojca, źródło życia i początek dobra, i to jest prawdziwe życie wiecznie»3.

S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997,
s. 125-130.
3
Cyt za S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa
1997, s. 129.
2
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Należy podkreślić „dwoistość” przeznaczenia ogrodu, o której wiadomo było już w starożytnej Grecji i która w Średniowieczu przekształciła się
w „troistość”, o czym przekonuje tekst Biblii. Ogród z jednej strony pełni rolę
pragmatyczną - rosną tu pożyteczne rośliny i owoce, z drugiej - jest miejscem
odpoczynku, marzeń i samopoznania – miejscem swego rodzaju „uprawy
duszy”: «Jednakże w biblijnej Księdze Rodzaju rajski ogród to opis przestrzeni
różnej od upraw o charakterze pragmatycznym. Symbolika ogrodu ukazuje
swoistą dialektyczność pomiędzy aktywnością człowieka a jego wpisaniem
w przestrzeń samej natury. Ujęcie to skomplikuje się w czasach antyku greckorzymskiego, w którym tradycje chtoniczne zostaną wzbogacone krytycznym
namysłem nad granicami ludzkich możliwości poznawczych i twórczych.
W Imperium Rzymskim […] arystokracja inspiruje się ogrodniczą sztuką
Persji i Egiptu, wznosząc imponujące założenia, które łączą bogatą roślinność
— rozplanowaną według ściścisłego porządku — z wystawnymi elementami
architektury i rzeźby. Ogrody tworzyć mają niejako baśniowy świat ziemskiego
raju. Zarazem jednak elity rzymskie przejmują metaforyczne ujęcie ogrodu
jako przestrzeni duchowej kontemplacji. Najbardziej znany przykład pochodzi
od Cycerona, który w Rozmowach tuskulańskich posłużył się słynnym
określeniem „uprawa duszy” (cultura animi)»4.
W Średniowieczu ogród rozpatrywano już z trzech pozycji. Na przykład
Hudon ze Św. Wiktora „rozróżniał, w sensie mistycznym, trzy rodzaje Raju.
Pierwszy był rozkoszną słodyczą rzeczy widzialnych, która była nawadniana jak
ogród rozkoszy. Drugi nawiązywał do nieskażonej czystości rzeczy duchowych,
która podtrzymują człowieka samego w sobie. I wreszcie trzeci. którym była
rozkoszna prawda najwyższych rzeczy niebiańskich”5.
Już sama koncepcja ogrodu jako miejsca pracy nad własną duszą
poszerza przestrzeń ogrodu, czyni go wielopoziomowym i złożonym. Ogród
jako prawdziwa przestrzeń z alejkami, roślinami, budynkami i rzeźbami
rozszerza się i obejmuje przestrzeń duchową, przestrzeń uczuć, myśli, marzeń,
a jednocześnie zawiera przestrzeń pamięci - to wspomnienia, starożytne
symbole i mity, pamięć bliskich osób.
Postrzeganie ogrodu jako pamiątki również jest bardzo charakterystyczne
dla literatury Romantyzmu. Ogród został stworzony jako pamiątka o człowieku, albo wyjątkowym wydarzeniu (na przykład narodziny długo oczekiwanego
4
W. Jacyków, D. Rymar, Ogród – miejsce upraw czy symbol, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice, 2017, s. 16-17
5
Cyt za S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa, 1997,
s. 128.
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dziecka). Ogród był symbolem, który powinien pozostać w pamięci przyszłych pokoleń. Taka cecha ogrodu, jako pamiątki dla przyszłych pokoleń,
pisarze i poeci również odzwierciedlają w swoich utworach. Ogrody wybrane
do naszych badań powstały również jako pamiątki.
Warto zauważyć, że związek między dziełami literackimi a ogrodami jest
współzależny. Nie tylko pisarze piszą o ogrodach, ale dzieło literackie jest porównywane do ogrodu. Na przykład, Adam Mickiewicz w poezji W imionniku M. S. porównuje sztambuch z ogrodem, nazywa go ogrodem pamiątek.
Więc widzimy informacje zwrotne. Ogród jest opisany w literaturze - a literatura jest porównywana z ogrodem.
Ogród Wersal został stworzony jako pamiątka, co demonstruje absolutna władza króla, jako przypomnienie tej władzy współczesnym i przyszłym
pokoleniom. Szeroka przestrzeń, luksus, absolutnie doskonały poziom linii
uległej natury – wszystko musiało pokazać ludziom, jak daleko posuwa się
moc króla-słońce. Według Paulia d`Holbacha, wszystkie pamiątki dowodzą
chęci człowieka, aby przedłużyć swe istnienie poza grób, dla potomności monarcha wznosi wspaniałe budowle i piękne ogrody6. Takie jak Wersal, to idealne stworzenie idealnego monarchy.
Zofiówka również została stworzona jako pamiątka, ale w innym celu.
Cel ten spełnia romantyczne ideały – ogród założony dla ukochanej kobiety, stworzony jako symbol miłości oraz miejsce pełne romantyzmu i legend.
Pisarze i poeci byli zafascynowani romantyczną aurą tego miejsca. Wszystkie
utwory literackie o Zofiówce mają wyraźną historię miłosną. Na przykład,
wizerunek Zofiówki ścisłe związany z miłością w takich utworach literackich
jak Sofiówka Stanisława Trembeckiego7 (Zofiówka w tym poemacie występuje jak symbol pragnienia hrabie Potockiego uwiecznić swoją miłość), Noc
w Zofiówce Seweryna Goszczyńskiego8 (w tym utworze Zofiówka występuje
miejscem wspomnień o kochanej kobiecie, która autor poetycki łączy z łączy
się ze światem zewnętrznym w jedną całość), Wacław Juliusza Słowackiego9
głównym tematem ma zdradą, ale miłość, choć i przestępną w poemacie jest,
a spotkanie żony Wacława z kochankiem odbywa się w Zofiówce. Ale ta miłość już nie jest dobra, bo grot w Zofiówce jest również miejscem spotkania

P. H. Holbach, System przyrody, Warszawa, 1957, t. 1, s. 337.
S. Trembecki, Sofijówka, Warszawa 2000.
8
S. Goszczyński, Noc w Zofijówce.
9
J. W. Słowacki, //https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html [dostęp: 03.06.2021 r.].
6

7
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żony z czarownicą i przygotowania do przestępstwa. Jedne z najpiękniejszych
miejsc ogrodu Zofiówki zostaje zanieczyszczone zdradą.
Aby porównać obraz ogrodu Wersalskiego z ogrodem Zofiówka w literaturze, przyjrzyjmy się najpierw historii stworzenia tych ogrodów. Pomimo
faktu, że Pałac Wersalski jest znanym, oryginalnym i ważnym pałacem w życiu
Francji, ale w literaturze francuskiej, w przeciwieństwie do Parku Wersalskiego,
jest mało odzwierciedlony. Według francuskiego powieściopisarza Maurica
Barrèsa, Wersal ma wartość estetyczną, ale jest to „pałac bez serca”,10 dlatego
nie zajmuje w francuskiej literaturze dużo miejsca. Interesujące jest zbadanie
przyczyny takiego niewyraźnego wizerunku pałacu w Wersalu w literaturze.
Dlaczego „pałac bez serca”?
Park Wersalski powstał jako bezpośrednie odzwierciedlenie francuskiego absolutyzmu, który w drugiej połowie XVII w. osiągnął swój szczyt. Gospodarka Francji była jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie, więc budowa Wersalu odbywała się przy pomocy ówczesnych innowacji technicznych.
Panorama Wersalu tworzy iluzję nieskończoności, powodując w ten sposób
skojarzenie z nieskończonością władzy królewskiej.
Bardzo ciekawa sama idea przeniesienia centrum władzy z Paryżu na okolice – w miasto Wersal. Ta idea jest nie przypadkowa i była pewnego rodzaju
ucieleśnieniem absolutnej władzy króla, jak potrzebowała dla swego istnienia
osobne miejsce po oddał zgiełku stolicy.
Motywy polityczne do przeniesienia środka władzy z Paryża w Wersalu
są idealnie połączone z mitologicznym: został dorozumiany, aby oczyścić przestrzeń mocy z chaosu miasta.11 Naprawdę, coś mitologicznie w tym powstaniu Wersalu jest. Jego architekt, ucieleśniając idee króla, tworzy mit Wersalu.
U świadomości nie tylko francuzów, ale wszystkich zwiedzających Zofiówkę
rodzi się mit ogrodu jako miejsca władzy, centrum ludzkiej myśli i mocy
Z drugiej strony ogród Zofiówka ma zupełnie inną historię, on powstał
jako dar hrabiego Szczęsnego Potockiego dla ukochanej żony i został zbudowany kosztem ciężkiej pracy wielu niewolników. Widzimy z samej historii pojawienia się kontrast ogrodów Wersalu i Zofiówki. Pierwszy ogród pojawił się
jako przedmiot twierdzenie władzy króla, który miał władzę w kraju, a decyzja
o utworzeniu drugiego ogrodu jest nadal legendarna, ponieważ był to duchowy impuls wielkiego hrabiego.
Benua Seria Versailles. Benouua i jego "najnowsze spacery, https://moscsp.ru/pl/benua-versal
skaya-seriya-benua-i-ego-poslednie-progulki.html [dostęp 03.06.2021 r.].
11
Benua Seria Versailles. Benouua i jego "najnowsze spacery, https://moscsp.ru/pl/benua-versal
skaya-seriya-benua-i-ego-poslednie-progulki.html [dostęp 03.06.2021 r.].
10
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Jak zauważyła w swojej pracy „Wersal” architekt krajobrazu, Anna Sikora-Stachurska: „Wersal to bez wątpienia największy klasyk sztuki ogrodowej.
Obiekt, który zna nie tylko każdy miłośnik ogrodów, ale większość ludzi
przynajmniej o nim słyszała choć raz w życiu. Gigant wśród ogrodów
historycznych, który swoją sławą i skalą dystansuje jakąkolwiek konkurencję.
Wersal – legendarna rezydencja królów Francji. Pojęcie globalne, symbol,
miejsce.”
Historia założenia Wersalu sięga XVI i XVII w. czasów panowania króla
Ludwika XIII. Pasja myśliwska króla doprowadziła do wybudowania pałacyku myśliwskiego w pobliżu wsi Wersal.. Ale za Ludwika XIV, rozpoczęła się
rozbudowa małego do tej pory pałacu, tworzącego wraz z ogrodem piękny
kompleks parkowo-palacowy, godny Króla-Słońce. Wersal demonstrował ducha epoki baroku. Głównym projektantem Wersalskich ogrodów był Andre
Le`Notre.
Według rosyjskich naukowców w XVIII w. Wersal stał podobny do palimpsestu, pozostając absolutnie sztucznym w swojej formie12 Będąc symbolem
idealnej władzy, Wersal został stworzony jako idealny obiekt symboliczny,
który demonstrował pokorę natury ludzkiej woli, która nie powinna mieć
niczego, co nie byłoby zgodne z wolą jej twórców. Idealne geometryczne
kształty drzew i krzewów, idealnie płaski brzeg stawu, dobrze zaprojektowany
każdy szczegół pokazuje siłę człowieka jako twórcy.
Wersal od momentu aktywnego wejścia do historii w role rezydencji
królewskiej bardzo rzadko stał się przedmiotem opisu w literaturze i poezji.
Dlaczego tak? Odpowiedz na takie pytanie jest jednym z celów tego projektu
We francuskiej literaturze przez długi czas wizerunek Wersalu w tekstach
utworów literackich nie był opisywany ani jako przestrzeń, ani jako dzieło
sztuki .
Aktywne próby stworzenia literackiego obrazu Wersalu rozpoczęły się
w XIX wieku. Być może chodzi o zmianę historycznego znaczenia tego miejsca. Po rewolucji francuskiej Wersal zmienił swoją funkcję - przestał być stolicą i zyskał romantyczny odcień. Dla pisarzy-romantyków pałac stał się symbolem romantycznych ruin, a ogród - przestrzenią pełną tajemnic i wspomnień
z przeszłości.
Wersal jak bliski do ideału produkt ludzkiej myśli nie był łatwym do opisania obiektem. Poeci i pisarzy w pierwszych łatach po odbudowie Wersalu
Н. О. Ласкина, Версаль Александра Бенуа в контексте французской литературы
рубежа XIX и XX веков: к истории перекодировки локуса, // Диалог культур: поэтика
локального текста. Горноалтайск: РИО ГАГУ, 2011, С. 107–117.
12
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bardzo Rzadkowspominały o nim. Wersal, w aktywnym okresie jego historii
prawie nigdy nie stał się przedmiotem poważnego refleksji estetycznej. W literaturze francuskiej odnotowuje się, ponieważ zauważono wszystkich badaczy
tematów Wersal, przez długi czas, w której funkcja włączenia w tekście Wersal był ograniczony do przypomnienia przestrzeni społecznej w przeciwwagę
fizycznej: Wersal nie zostały w rzeczywistości opisany jako miejsce, ani jako
dzieło sztuki (której wartość była zawsze kwestionowana - co jednak odzwierciedla sceptycyzm charakterystyczne dla literatury francuskiej, znanej z reprezentacji Paryża w francuskiej powieści XIX wieku)13. Idealny formy Wersalu,
jego proporcji pozostawiali artystów w niemym podziwu i milczeniu. Powaga
i strach przed władzą króla, wizerunek jakiego był częścią Wersalu, zmuszały
w milczeniu podziwiać pięknemu ogrodzie.
Wersal jako miejsce zaczął interesować francuskich romantyków. Pod
czas rewolucji ogród staje więcej dostępnym dla ludzi i utraca wizerunek absolutno pięknego miejsca absolutno silnego monarsza, natychmiast nabywa
znaczenia romantycznego – ogród jak symbol upokorzonej we współczesności
idee absolutyzmu. Ale niestety, chcąc włączyć Wersal do literatury, francuscy
pisarze-romantycy starali się nadać mu niewłaściwe cechy. Na przykład nigdy
nie było w Wersalu żadnych romantycznych ruin, w tym, nawet po rewolucji
francuskiej, doskonale zadbanym miejscu. Dlatego chęć stworzenia romantycznego obrazu Wersalu w literaturze nie miała wielu zwolenników.
Starał się wykorzystywać wizerunek Wersalu w swoich dziełach literackich François-René de Chateaubriand, wykorzystując w swoich pracach obraz
Wersalu jako miejsca gotyckiego albo jako porównanie do idealnego ogrodu.
Znajdujemy opis ideałów francuskiego ogrodu w porównaniu z opisem charakteru człowieka w utworze literackim Chateaubrianda „Atala”: „Dążąc do
jasności i precyzji, obcinał wszystko, co mu było niedogodne lub zbyteczne; ze
świata zaczął widzieć jedynie salon lub strzyżony ogród Wersalu...”14.
Pod koniec XIX w., wystąpił nowy etap rozwoju wizerunku Wersalu
w literaturze. Pod koniec XIX w. wzmogła się uwaga pisarzy na samym miejscu i jego mitogennym potencjale. Wynika stąd pewna ilość literackich tekstów, których autorzy, pomimo wszystkich różnic, należeli do ogólnej sfery komunikacyjnej - dlatego istnieją wszelkie podstawy, aby przypuszczać, że oprócz
opublikowanych tekstów ważną rolę odegrały dyskusje salonowe.
Benua Seria Versailles. Benouua i jego "najnowsze spacery, https://moscsp.ru/pl/benua-versal
skaya-seriya-benua-i-ego-poslednie-progulki.html [dostęp: 03.06.2021 r.].
14
F.-R. Chateaubriand, de Atala tłum. T. Boy-Żeleński, https://wolnelektury.pl/katalog/lek
tura/atala.html.
13
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Niestety Wersal nigdy nie stał się popularnym miejscem literackich wydarzeń. Wersal jest wspominany głównie w prozie lirycznej i eseju. To prawda, że szczególne miejsce należy do powieści Henri de Rainiera „Amfisbena”,
w której akcja rozpoczyna się od spaceru po Wersalu, a spacer po parku wyznacza kierunek narracji w duchu lirycznej prozy.
Koniec XIX i początek XX wieku w literaturze francuskiej charakteryzował się rosnącym zainteresowaniem Wersalem. W tym okresie pojawiają się
utwory literackie opisujące Wersal jako przestrzeń i zjawisko estetyczne.
Poetycki cykl sonetów „Czerwone perły” Roberta de Montesquieu
(1899)15 w nowy sposób podnosi temat Wersalu. Na początku książki autor
umieszcza przedmowę, w której ujawnia swoją wizję Wersalu jako tekstu.
Inny francuski poeta, Anri de Rainier w lirycznym zbiorze poezji „Miasto wód” (1902)16 przedstawia Wersal jako „ogród królów”, „miasto wód” zarówno melancholijne, jak i majestatyczne, w swoich utworach poeta opisuje
opadające liście w Wersalu, heroiczne posągi w tym ogrodzie, Wersal w tajemniczej ciszy i czasu co ucieka.
W zbiorach poezji Maurice'a Barresa „O krwi, przyjemności i śmierci” („Du Sang, de la volupté et de la mort”, 1894)17, a mianowicie w eseju
„O upadku”, literacki wizerunek Wersalu jest dalej rozwijany, poeta opisuje
wyrafinowane emocje, które zostały pozytywnie przyjęte przez francuskich
czytelników.
W krótkim eseju „Wersal” w książce Marcela Prousta „Radości i dni”
(1896) pisarz był jednym z pierwszych, który zauważył istnienie nowego literackiego wizerunku Wersalu, wskazując na tych, którzy stali u początków tego
obrazu – Montesquieu, Rainier i Barres.18
Ważną rolę w tworzeniu nowego literackiego wizerunku Wersalu odgrywa zbiór wierszy Paul Verlaine „Gallant Festivities”. Interesujące jest to, że
w tej książce przestrzeń nie nazywa się Wersalem i nie ma wyraźnych cech
topograficznych – ale dzięki opisowi tego wyobrażonego miejsca rozpoznajemy Wersal, ogród, co powoduje nostalgię poety. Wiersze Paul Verlaine,

N. Laskina, Podróżowanie w czasie lub ponownej zawodzie? Benouua i jego "ostatnie spacery króla", https://brendoptom.ru/pl/puteshestvie-vo-vremeni-ili-pereselenie-dush-benua-i-ego-posle
dnie-progulki.html.
16
Tamże.
17
N. Laskina, Podróżowanie w czasie lub ponownej zawodzie? Benouua i jego "ostatnie spacery
króla", https://brendoptom.ru/pl/puteshestvie-vo-vremeni-ili-pereselenie-dush-benua-i-ego
-poslednie-progulki.html.
18
Filozofia kultury, XIX wek., https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/download/
100/256/245-1?inline=1.
15
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o których mówimy, zostaną wykorzystane przez kolejne pokolenia do stworzenia literackiego obrazu Wersalu w tekstach następnych pokoleń.
W większości prac literackich proponowanych do analizy w tym projekcie Wersal jest porównywany z nekropolią, przedstawianą przez pisarzy jako
miasto duchów. „Pamięć miejsca”, charakterystyczna dla historycznie znaczących miejsc, ucieleśnia się najczęściej w literackich obrazach duchów i elementów mistycznych.
„Czerwone perły” Montesquieu w każdym sonecie zawierają słynnych
ludzi z przeszłości Wersalu i wizerunek starej, przedrewolucyjnej Francji.19
Ten utwór możemy porównać z poematem Seweryna Goszczyńskiego „Noc
w Zofiówce” . W obu utworach ogrody (Wersal i Zofiówka) stają miejscem życia wspomnień, miejscem spaceru duchów przeszłości. W obu utworach przez
tą osobliwość wizerunek ogrodów jest niejednoznaczny
Jak zauważają badacze wizerunku Wersalu w literaturze, w tym utworze
pojawia się bardzo interesujące traktowanie pojęcia „śmierci miejsca” charakterystycznego dla tego czasu. Śmierć dla poety to nie koniec, to tylko powrót do
pierwszopoczątku: w jego poezji Wersal jest teraz kontrolowany nie przez symbol słońca - króla, ale przez samo słońce, które staje królem tego ogrodu 20 .
Dość specyficzny dla literatury francuskiej tego okresu jest wizerunek
Wersalu jako przestrzeni śmierci. Na przykład, w utworzach Barresa o Wersalu znajdujemy myślenia o śmierci, śmierci bliskiej pięknu, poeta twierdzi, że
bliskość śmierci zdobi. Pisarz Rainier Wersal nazywa martwym parkiem i przeciwstawia go żywemu lasowi. Motywy śmierci w wizerunku Wersalu można
znaleźć i w utworach Marcela Prousta.
Przestrzeń Wersalu nabiera mistycznego cienia miejsca śmierci, a także
rezydencji duchów zmarłych. Fakt ten można wytłumaczyć historyczną przeszłością, ponieważ komunikacja z tym ogrodem z pewnością doprowadzi do
wspomnień i zmartwychwstania cieni przeszłości. Francuscy pisarze, opisujący
Wersal wybierają głównie jesień jako porę roku. Liście roślin pomagają odtworzyć nastrój więdnięcia. Zachód słońca w tym ogrodzie opisany jest w sensie
śmierci, miażdżącym, typowym dla literatury tamtych czasów. Piękny ogród
pokryty jest wieczną jesienią21.

Podróże w czasie czy wędrówka dusz? Benoit i jego „Ostatnie spacery króla”, Laskin, https://
poezdonlin.ru/pl/diy/puteshestvie-vo-vremeni-ili-pereselenie-dush-benua-i-ego/ [dostęp: 03.06.
2021 r.].
20
Benua Seria Versailles. Benouua i jego "najnowsze spacery, https://moscsp.ru/pl/benua-versal
skaya-seriya-benua-i-ego-poslednie-progulki.html [dostęp: 03.06.2021 r.].
21
Tamże.
19
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Francuscy pisarze opisujący Wersal wybierają głównie jesień jako porę
roku. Liście roślin pomagają odtworzyć nastrój więdnięcia.
Zachód słońca w tym ogrodzie opisany jest w sensie śmierci, miażdżącym, typowym dla literatury tamtych czasów.
Warto zauważyć, że w literackim obrazie Wersalu bardzo często występuje czarny kolor, a także opis emocji: melancholia, samotność, smutek, które
przytłaczają zarówno głównych bohaterów dzieła, jak i całą otaczającą przestrzeń. Piękny ogród pokryty jest wieczną jesienią.
Piękne stawy w Wersalu stają się przyczyną bardzo częstego wykorzystywania wizerunku wody w tym ogrodzie. Pod koniec XIX wieku zbiorniki
wodne w Wersalu i ogólnie temat wody w opisie tego miejsca zyskują coraz większe zainteresowanie. Tytuł zboru Rainier „Miasto wód”22 pokazuje
literacką cechę tamtych czasów - wykorzystanie porównań między Wersalem,
a Wenecją. Co było bardzo interesujące dla poezji, to fakt absolutnej sztuczności wszystkich wód Wersalu, ponieważ królestwo wodne, które powstało
jako realizacja idei estetycznej, bardzo dobrze wpisuje się w dekadencki obraz
świata.
Wizerunek Wersalu w literaturze nie może nie dotknąć jego tragicznych
stron. W tym przypadku literaci działają jak prorocy - wydarzenia z czasów
rozwoju monarchii już pokazały przyczynę początku rewolucji. W utworach
literackich jest to najczęściej przedstawiane w scenach przemocy, w których
krew była jedną z głównych i smutnych rzeczywistości życia wersalskiego.
Życie w Wersalu zawsze było sceną teatralną, jak opisał Saint-Simon23.
Z biegiem czasu obraz ten jest ponownie interpretowany w literaturze: pod
koniec XIX wieku ogród Wersal staje się sceną, postaci historyczne staja aktorami najczęściej w formie duchów.
Od 1797 r. na ziemiach ukraińskich budowany był ogród, Zofiówka,
który stał się przedmiotem wielu poetyckich opisów. Ich autorami byli pisarze
i odwiedzający park goście, na których wywierał on zawsze ogromne wrażenie.
Ten ogród opisywałi jak poety i pisarzy, tak i zwiedzający ta goszci Zofiówki,
na jakich ogrów zawsze robił zaskakujące wrażenie.
Jeszcze w 1843 roku Sylwestr Groza pisał o Żofiówce:

Podróże w czasie czy wędrówka dusz? Benoit i jego „Ostatnie spacery króla”, Laskin,
https://poezdonlin.ru/pl/diy/puteshestvie-vo-vremeni-ili-pereselenie-dush-benua-i-ego/ [dostęp: 03.06.2021 r.].
23
Saint – Simon, Pamiętniki, t. I, tłum. Aleksander i Maria Bocheńscy, wyd. PIW, Warszawa
1984.
22
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„Patrząc na ogromne i mnogie skały, zbocza i góry rozmaitej wielkości
i położenia, na tę dolinę w różne strony się ciągnącą, uwielbiać potrzeba
naturę, która tyle powabów na ten ogród rzuciła; przecież to wszystko byłoby wpół martwym, gdyby smak i nauka Metzela, wywodząc
z dzikości, nie udzieliły słodkiego uroku. Zieloność lasów, szmer zdrojów, świeżość kwiatów, długie rozrzucone trawniki wśród ulic żwirem
usłanych, odkryte widoki obok wysokich kaskad, fontann o grot, są
to prawdziwe farby, którymi można było ożywić te miejsca od niepamiętnych czasów stanie pierwotnym zostające. Wielka zawsze Natura,
ale jak wielka w rękach biegłego mistrza!!!”24.

Zofiówka była zaskakującym cudem dla zwiedzających dlatego, że pojawiała niespodziewanie wśród natury ukraińskiej, szczególnie wśród charakterystycznych dla tej części Ukrainy stepów. z powodu tego, ze pojawiała ona jako
niespodzianką wśród natury ukraińskiej, szczególnie wśród charakterystycznych dla tej części Ukrainy stepów. Tak portretuje Zofiówkę Lucjan Siemieński: „O parę wiorst od Humania, miasta wsławionego tragedią hajdamacką,
gdy się puścisz piękną ulicą lipową, nagle ujrzysz się w zaczarowanym miejscu
i zdaje ci się, jakbyś nadeptał na kosztowny diament… Nic bowiem nie zapowiada z daleka, że tam, przed tobą, ukrywa się siedlisko cudów, bo ani sylwetki
wysokich drzew na horyzoncie wycięte, ani ani połyskujące wody, nic zgoła nie
dominuje nad monotonną powierzchnią stepu… Ogród ten jest prawdziwą
niespodzianką przypominającą te powieści wschodnie, gdzie zabłąkanemu na
pustyni królewiczowi nagłe ukazuję się zaczarowany zamek”25.
Wielu polskich pisarzy XVIII wieku pisało o Zofiówce jako o pięknym,
romantycznym miejscu. Według Moniki Rudaś-Grodzkiej, „park ten, romantyczny, a jednocześnie klasyczny, uważany był za arcydzieło sztuki ogrodowej.
Okazy drzew i krzewów z całego świata, nieprzebrana liczba rzeźb, budowle
antyczne, groty, podziemne wody, kaskady, fontanny, zaskakujące pejzaże czyniły z niego miejsce osobliwe, imponujące i czarujące”26.
Na początku XIX Zofiówkę opisał Stanisław Trembecki. Wizerunek
ogrodu w poemacie jest powiązany z pochwałą rosyjskiego rządu oraz Zofii
i Szczęsnego Potockich. Jako poeta żyjący na łasce Potockiego, Trembecki nie
był oczywiście w stanie napisać inaczej o wspaniałym ogrodzie magnata.
S. Groza, Opisanie Zofijówki, Wilno 1843, s. 66-67; cyt. G. Filip, J. Kowal, M. Patro-Kucab
„Sofijówka” Stanisława Trembeckiego - konteksty i interpretacje, Rzeszów, 2013, s. 8.
25
L. Siemienski, Historycznosć i poezja ogrodów, „Przeglad Polski” 1867/1868, t. 4, s.410; cyt.
za G. Filip, J. Kowal, M. Patro-Kucab, „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego - konteksty i interpretacje, Rzeszów, 2013, s. 9.
26
M. Rudaś-Grodzka, Ogród na rozstajach rzeczywistości i wyobraźni poetyckiej. Metamorfozy
Zofiówki, 2005, s. 143.
24
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Zakończenie
Zofiówka i Wersal to dwa ogrody, które mają wspólne i charakterystyczne cechy. Cechą wspólną jest to, że oba ogrody są tworzone przez silne osobowości i są odzwierciedleniem pewnej idei. Ale na tym wspólne, się kończy
i ujawnia sporo różnic między tymi dwoma ogrodami:
− popularność ogrodu: Wersal wiadomy na cały świat, Zofiówka również, ale wszystko jedno mniej;
− regularny, francuski styl Wersalu oraz nieregularny, romantyczny
i wolny styl Zofiówki;
− liczba utworów literackich o Zofiówce i o Wersalu (o Zofiówce napisano bardzo dużo utworów, a o Wersalu mało);
− oba ogrody istnieją, jak pamiętniki, Wersal - pomnik siły i potęgi
króla, Zofiówka - pomnik siły miłości hrabiego do żony.
Przeanalizują ucieleśnienie ludzkiej myśli w wizerunku dwu ogrodów,
doszedłam do wniosku, że badania w tej dziedzinie budzą pragnienie do poznawania nowych możliwości i nowych wartości kulturowych: przebadania
szczegółów historii założenia dwu ogrodów, głównych idee ich założycieli
i twórców oraz sposobów ucieleśnienia tych idee w ogrodzie. Przedłużeniem
moich badań może być porównanie osobnych utworów literackich o Zofiówce i Wersalu pod katem literackich osobliwości, również jak i filozofski.
Stworzenie dwu kompleksowych modeli literackich ogrodów, jaki występują
ucieleśnieniem myśli różnych narodowości i różnych styli sztuki – Klasycyzmu i Romantyzmu – oraz ich porównanie i wyodrębnienie wspólnych i odmiennych cech pozwoli stworzyć nowe spojrzenie na ogród jako dzieło sztuki
oraz rozkryć nowe strony literackiego wizerunku dwu ogrodów i nieznany
do tych pór związki pomiędzy nimi. Również takie badania zmuszają do rozwijania i rozwiązywania ciekawych problemów naukowych: jak badać ogród
pod kątem ucieleśnienia ludzkiej myśli, jak porównywać utwory literackie
o ogrodach, jak połączyć w jednym badaniu historią założenia ogrodów, analizę idee, ucieleśnionych w ogrodzie oraz literacki osobliwości odzwierciedlenia
ogrodów w osobnych utworach.
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EMPLOYING HUMAN THOUGHTS
IN THE IMAGE OF TWO GARDENS
(COMPARISON OF ZOFIÓWKA
AND WERSAL GARDENS)

Summary: The comparison of two gardens that represent two types of
gardens - French (regular) and English (irregular) is a little researched
topic. Studying the history of the founding of these gardens allows
conclusions to be drawn about the main ideas contained in them.
The analysis of literary works devoted to these gardens allows us to
conclude that gardens are reflected in literature, as well as the specificity and purpose of their reflection. The aim of the study is to examine
the features of the embodiment of human thought in the image of
two 19th-century gardens - Zofiówka and Versailles. During the research, semantic, comparative and structuralist methods will be used.
The comparison of the image of the Versailles garden with the Zofiówka's garden in the literature in the study begins with examining the
history of establishing these gardens. The perception of the garden
as a memento was analyzed on the example of Zofiówka and Versailles
gardens: the Versailles garden was created as a memento of the absolute power of the king, and the Zofiówka garden as a memento of love
for women. The topic taken up in the study provides an opportunity
for further research into the embodiment of human thought in the
garden.
Keywords: Garden, Versailles, Zofiówka, image, human thought,
souvenir, ideas.
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