
 
Alina Chyczewska 
 

Preferencje estetyczne a determinanty psychologiczne – 
 tradycyjne i współczesne koncepcje badawcze 

 
Streszczenie: Tradycyjne koncepcje badawcze preferencji estetycznych w sztuce koncentrują się na 
pojedynczych zmiennych, zarówno jeśli chodzi o zmienne wyróŜnione w dziele sztuki tj. proste 
bodźce estetyczne, jak i zmienne psychologiczne charakteryzujące odbiorcę dzieła i szukają związków 
między tymi zmiennymi. Współczesne koncepcje badań starają się łączyć róŜne zmienne estetyczne i 
uwzględniać więcej zmiennych charakteryzujących odbiorcę. Artykuł jest próbą włączenia 
operacjonalizacji koncepcji typów psychologicznych Carla G. Junga do współczesnych koncepcji 
badań preferencji estetycznych w sztuce jako propozycji złoŜonego modelu zmiennych 
charakteryzującego odbiorcę dzieła sztuki.    

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

THE AESTHETIC PREFRENCES AND THE PSYCHOLOGICAL DETE RMINANTS 
TRADITIONAL AND PRESENT RESEARCH PROJECTS 

 
Abstract: The paper describes traditional and present research projects of the aesthetic preferences 
for art and their psychological determinants. The paper shows the lack of complex variables as 
psychological as aesthetic in both groups oh projects. The Jungian psychological functions seems to 
resolve a problem of psychological variables. 
 

 
Bogumiła Salmonowicz 

 
Płeć w szkole. Przewidywane potrzeby edukacyjne w perspektywie róŜnic płci. 

 
Streszczenie: Artykuł porusza problematykę róŜnic rodzajowych z odniesieniem ich do edukacyjnej 
rzeczywistości. Ukazuje główne podejścia do badań nad uprzedzeniami i stereotypami  w ujęciu 
wybranych aspektów  teorii międzykulturowych. 
Proponuje przykłady współczesnego rozumienia stereotypu męŜczyzny i kobiety. Relacjonuje wyniki i 
sposoby interpretacji badań, w których analizom poddano następujące aspekty róŜnic między 
kobietami i męŜczyznami: w czynnościach poznawczych; w zachowaniach społecznych; w tzw. 
dobrostanie psychicznym; a takŜe w poziomie aktywności motorycznej. 
Odniesienia do edukacyjnej rzeczywistości ogniskują się wokół propozycji uwzględniania róŜnic 
płciowych w szeroko pojętej praktyce pedagogicznej. Podstawowy cel oddziaływań wychowawczych, 
rozumiany współcześnie jako wspieranie ucznia/wychowanka w jego optymalnym rozwoju  
i samoaktualizacji, powinien być realizowany z uwzględnieniem nauczycielskiej wiedzy o tym, Ŝe  
i „jak pięknie potrafimy się róŜnić”. Świat szkoły jest bowiem światem dziewcząt/kobiet  
i chłopców/męŜczyzn. 

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

GENDER AT SCHOOL.ANTICIPATED EDUCATIONAL NEEDS  
IN VIEW OF SEX DIFFERENCES 

 
Abstract: The article concerns the problems of gender differences with reference to school reality. 
The author presents the main approaches to research on prejudice and stereotypes in view of selected 
aspects of intercultural theories.Examples are given of the contemporary understanding of the 
stereotype of a man and a woman. Theauthor gives an account of the results and ways of interpreting 
research in which the following aspects of differences between men and women have been analysed:n 
cognitive activity, social behaviour, the level of motor activity, and so called mental well-being. The 
reference to school reality is made in relation to the proposal of considering sex differences in 
extensive pedagogical practice. The essential objective of educational activity, nowadays understood 



as supporting a student in his or her best possible development, should be accomplished with the 
teachers` awareness ‘that and how beautifully we can differ from each other.’ As a matter of fact, the 
world of school is the world of girls/women and boys/men. 

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

 
Iwona Kijowska 
 

Wypalenie zawodowe – krytyczne obszary profesjonalnej aktywności  
w percepcji nauczycieli 

 
Streszczenie: W artykule podjęto temat wypalenia zawodowego w kontekście koncepcji Ch Maslach, 
która w wyjaśnianiu przyczyn wypalenia u pracowników wskazuje na 6 krytycznych obszarów ich 
niedopasowania zawodowego, tj.: obciąŜenie pracą (work overload), brak kontroli i 
współdecydowania (lack of control), niedostateczne wynagrodzenie (insufficient reward), rozpad 
wspólnoty (breakdown of community) brak sprawiedliwości (absence of fairness) oraz  konflikt 
wartości (value conflict). Maslach w swoim modelu (General Theory of Burnout) podkreśla się, Ŝe 
poszczególne formy niedopasowana mogą wpływać na siebie nawzajem, współistnieć.   

W prowadzonych badaniach ankietowych podjęto próbę określenia percepcji tych obszarów 
przez nauczycieli uczących w róŜnych typach szkół w Elblągu, Trójmieście i okolicach. W 
zdecydowanej większości wskazywali oni na poczucie obciąŜenia wymaganiami stawianymi im w 
miejscu pracy. Najbardziej doświadczającymi obciąŜenia zawodowego nauczycielami są osoby 
pracujące w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Zgodnie z koncepcją Maslach osoby te 
najmocniej naraŜone są na emocjonalne wyczerpanie (exhaustion). Mniejsze moŜliwości kontroli 
swojej pracy mają nauczyciele szkół specjalnych, zatem bardziej mogą doświadczać depersonalizacji 
(depersonalization), czy poczucia obniŜonych dokonań osobistych (reduced personal 
accomplishment). Wszyscy badani zwracają uwagę na nadal niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, 
które pozostaje w relacji z nieefektywnością zawodową. Analizowane obszary  wskazują, iŜ u 
badanych wystąpić mogą symptomy niedopasowania, sprzyjające ich wypalaniu się w zawodzie, co 
wymaga jednak dalszych pogłębionych badań. 

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

THE PROFESSIONAL BURNOUT; CRITICAL AREAS OF PROFESS IONAL ACTIVITY 
IN TEACHERS’ PERCEPTION 

 
Abstract: The professional burnout issue is discussed in this article. Ch. Maslach’s theory indicates 
six critical areas of professional incongruity of the workers as the reasons of burnout. These are: work 
overload, lack of control, insufficient reward, breakdown of community, absence of fairness and value 
conflict. In her General Theory of Burnout, Maslach claims that all those forms of incongruity can 
appear together and influence each other. 
An attempt to determine the perception of the six areas among the teachers of different types of 
schools in Elbląg and Tri – City (Gdańsk, Sopot, Gdynia) has been undertaken in the 
questionnairesurveys. The majority of teachers pointed out their sense of being overloaded with 
requirements puton them in the workplace. The ones who experience the biggest overload are the 
teachers of primaryand secondary schools. According to Maslach’s theory these are the people who 
are most exposed toemotional exhaustion. Lack of control is experienced mainly by the teachers of 
schools for specialneeds children and this makes them the group most prone to depersonalization and 
the sense ofreduced personal accomplishment. All the respondents mentioned insufficient reward as 
the factorconnected with professional ineffectiveness. The areas analyzed in the survey show that the 
subjectteachers can experience the symptoms of incongruity and this problem requires further and 
deeperexamination. 

 
 
 
 



 
Irena Sorokosz 
 

Szkolne sytuacje trudne w percepcji uczniów z trudnościami w nauce 
 
Streszczenie: Artykuł porusza problem stresu szkolnego w kontekście sytuacji trudnych. Najczęściej 
doświadczanymi przez uczniów są trudne sytuacje aktywności (zadaniowe), sytuacje społeczne oraz  
konflikty. Prowadzą one do nawarstwienia się obciąŜeń psychicznych i fizycznych, powodując zanik 
zainteresowania nauką, zaburzenia zachowania, agresje czy stany depresyjne. Jednocześnie szkolne 
sytuacje trudne stawiają ucznia wobec konieczności mobilizacji sił i szukania moŜliwości poradzenia 
sobie. Na wybór strategii zaradczych znaczący wpływ wywiera percepcja zaistniałych trudności. 
Wywołuje ona określone emocje i przeŜycia oraz rzutuje ona na podejmowanie działań w celu 
opanowania wymagań. Szczególnego znaczenia nabiera to zjawisko w odniesieniu do uczniów o 
niskim poziomie osiągnięć szkolnych.  

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

DIFFICULT SCHOOL SITUATIONS IN THE PERCEPTION  
OF CHILDREN WITH LEARNING PROBLEMS 

 
Abstract: This article describes difficult school situations as a reason of stress in school. Author 
decribes types of difficult situations and their sources. This is the base of analysis of percepting those 
situations and understand how pupils cope with them. Author draw attention to children with learning 
difficulties, presenting their drawings and expression. 
 

 
Irena Sorokosz 
 

Trudności dyslektyczne w perspektywie teorii poznawczych 
 
Streszczenie: Artykuł omawia zjawisko specyficznych trudności w nauce czytania i pisania  
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia)  w ujęciu procesów poznawczych. Procesami biorącymi udział w 
przetwarzaniu informacji są uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie i mowa.  Znaczący udział w 
pracy systemu poznawczego ma kodowanie, które pełni rolę reprezentowania informacji oraz pozwala 
na dokonywanie operacji. Przetwarzanie informacji na poziomie percepcyjnym, fonologicznym i 
semantycznym cechują takŜe pewne ograniczenia, wynikające ze specyfiki tych procesów. Trudności 
te mogą być pokonane przez automatyzację na niŜszych poziomach wykonania danej czynności, co 
stanowi waŜny argument w odniesieniu do problemów diagnozowania dysleksji.  

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

DYSLECTIC DIFFICULTIES FROM THE PERSPECTIVE 
OF COGNITIVE THEORIES 

 
Abstract: Article describe Specific Learning Difficulties (Disabilities) from a cognitive psychological 
perspective. Author brings up a subject of coding information, discusses the participation of memory, 
attention in learning and writing processes. 
 

 
Katarzyna Jarosińska-Buriak 
 

Aneks do Szagalewa. Chagallowski ślad w poezji Arnolda Słuckiego 
 
Streszczenie: Artykuł stanowi rozwinięcie i pogłębienie konstatacji krytyków i badaczy poezji 
Arnolda Słuckiego (1920-1972), postrzegających go jako twórcę inspirującego się malarską poetyką 
prac Marca Chagalla. Na przykładzie wybranych tekstów poetyckich Słuckiego moŜna zaobserwować 
jak ta, przetworzona przez artystę, malarska wizja zostaje włączona w wielowarstwową architekturę 



jego własnego oryginalnego świata liryki. Referat wskazuje na Ŝydowską tradycję i doświadczenie 
jako podglebie oraz źródło określonego typu obrazowania, „miejsce wspólne” dla poezji Słuckiego i 
malarstwa Chagalla. Ta konstatacja wskazuje na niepowtarzalny charakter dorobku poetyckiego 
Słuckiego, w którym nie sposób mówić o zapoŜyczonej poetyce a raczej o tym samym źródle 
inspiracji, przekształconym w słowo i obraz. Tak odczytany świat wybranych tekstów poety staje się 
liryczną opowieścią, inspirowaną chasydzką koncepcją rzeczywistości.  

Recenzent: dr hab. Krzysztof Dybciak 
 

APPENDIX TO CHAGALLEVO. 
CHAGALLIAN TRACE IN ARNOLD SŁUCKI’S POETRY 

 
Abstract: The present paper extends and deepens the critics’ and researchers’ statements regarding 
Arnold Słucki (1920–1972), which have perceived the poet as an author inspired by Marc Chagall’s 
painting poetics. The analysis of selected Słucki’s poems enables us to observe how this artistic vision, 
transformed by the author, is incorporated into the multilayer architecture of his own, original universe 
of lyrical poetry. The paper points at the Jewish tradition and experience as subsoil and a source of a 
certain type of imaging, a “commonplace” for both Słucki’s poetry and Chagall’s paintings. This 
ascertainment points at the unique character of Słucki’s poetic achievements, where it is impossible to 
talk about borrowed poetics, but rather about the same source of inspiration,transformed into words 
and pictures. Thus, the world of selected poems becomes a lyrical narration 
inspired by the Chasid understanding of reality. 
 

 
Małgorzata Szkolnicka 
 

Typisch Deutsch”? Stereotypowy wizerunek Niemca  
w zbiorowej świadomości Polaków i w kulturze polskiej 

 
Streszczenie: Artykuł wychodzi od genezy pojęcia stereotyp a takŜe nazwy Niemiec, Niemcy w 
języku polskim. Następnie podaje przykłady negatywnego obrazu Niemca w legendach, przysłowiach 
ludowych i stałych związkach frazeologicznych (idiomach). 
Z kolei omawia dzieje wzajemnych relacji polsko-niemieckich od średniowiecza do czasów 
współczesnych. Szczególne nasilenie wzajemnej wrogości to czasy utraty przez Polskę niepodległości 
i II wojny światowej. RozwaŜania ilustrują (obrazują) przykłady z literatury, sztuki i filmu. 
W końcowej części artykuł porusza kwestię (problem) dzisiejszego stanu stosunków polsko-
niemieckich. Podkreśla zmiany zachodzące w tej dziedzinie. WaŜna rolę odgrywa tu otwartość 
współczesnych społeczeństw, rozwój jednolitej kultury masowej, łatwość nawiązywania wzajemnych 
kontaktów, szczególnie przez młode pokolenie. Właśnie młodemu pokoleniu artykuł przypisuje waŜną 
rolę w przezwycięŜaniu negatywnych stereotypów.  

Recenzent: dr hab. Halina Romanowska-Łakomy 
 

„TYPISCH DEUTSCH”? STEREOTYPICAL IMAGE OF A GERMAN 
IN POLES’ COLLECTIVE CONSCIOUSNESS AND IN POLISH CU LTURE 

 
Abstract: The article begins with the origins of the concepts ‘stereotype’, ‘German’ and ‘Germany’ in 
the Polish language. Next, it gives examples of negative image of Germans in legends, traditional 
proverbs and fixed idiomatic expressions. 
Afterwards the article discusses the history of mutual Polish and German relations from the Middle 
Ages to the present day. Special intensification of mutual hostility manifested itself during the times 
Poland lost its independence and in the days of the Second World War. These reflections are 
illustrated with examples from literature, art and film. 
In its last part the article raises the issue of present-day relations between Poland and Germany and 
,emphasizes changes in this area. Openness of modern societies, development of uniform mass culture 
and easiness of establishing mutual relations, especially by young people, play a big role here. It is the 
young generation which is credited to take an important part in overcoming negative stereotypes. 



 
Ewa Leszczyńska 
 

Dlaczego mucha ugryzła pana von Ketten?  
Znaczenie zwierzęcych „znaków” w Portugalce Roberta Musila 

 
Streszczenie: W niniejszym artykule zanalizowano znaczenie postaci zwierzęcych w „Portugalce“ 
Roberta Musila. Paradoksalne ukąszenie przez muchę, pojawienie się wilka i cud, dokonujący się za 
pośrednictwem małego, cherlawego kotka stanowią punkty zwrotne w noweli. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, Ŝe postaci zwierzęce u Musila nie są symbolami samymi w sobie, lecz znakami 
czytelnymi dopiero po tym, jak zaistnieją w szerszym kontekście. Autor Człowieka bez właściwości 
stosuje „eksperymentalną technikę” polegającą na tym, Ŝe sam w sobie „ślepy”, pozbawiony 
znaczenia element staje się integralną częścią pewnej znaczeniowej konstelacji; dopiero ta określa 
jego indywidualny sens. Zwierzęce znaki w „Portugalce” wydają się mieć charakter abstrakcyjny – 
stają się czytelne jedynie dla zainteresowanych, dopiero po tym, jak zostaną „przefiltrowane” przez 
myśli i uczucia bohaterów. Ostateczne ich znaczenie ujawnia się dopiero w reakcjach pana von Ketten 
i Portugalki, którzy potrzebują zrządzenia losu (ukąszenie muchy), konfrontacji z prawdą o sobie i 
własnej relacji (wilk), a w końcu kontaktu z irracjonalnym i mistycznym (kotek), by odkryć nową 
egzystencjalną moŜliwość, stanowiącą jednocześnie szansę na dotarcie do samego siebie.  

Recenzent: dr hab. Krzysztof Dybciak 
 

WHY DID THE FLY BITE MR. VON KETTEN? 
THE SIGNIFICANCE OF ANIMAL SIGNS IN THE PORTUGUESE WOMAN. 

BY ROBERT MUSIL 
 

Abstract: This article is an attempt to analyse the meaning of animal characters in The Lady from 
Portugal by Robert Musil. A paradoxical fly bite, the appearance of a wolf and a miracle happening 
through a sickly little cat are turning points in the novella. There is no doubt that the animal characters 
in Musil’s story are not symbols in themselves but become significant when they appear in wider 
context. The author of The Man without Qualities uses an experimental technique which consists in 
making an element, apparently meaningless on its own, the integral part of a greater meaningful 
structure, with the latter being the only means by which the elements individual sense can be defined. 
The animal signs in The Lady from Portugal seem to be abstract in character – they become clear to 
the reader only after they have been filtered through the protagonists’ thoughts and feelings. Their 
significance is revealed in the reactions from Mr von Ketten and The Lady from Portugal, who need a 
twist of fate (the fly bite), the confrontation with the truth about themselves and their relationship (the 
wolf), and finally coming into contact with the irrational and the mystical (the little cat) in order to 
discover a new existential opportunity, a chance to reach their own selves. 
 

 
Feliks Tomaszewski 
 

Kur bo Ŝy i posłańcy ciemności 
 
Streszczenie: Szkic zatytułowany „Kur boŜy i posłańcy ciemności” jest przykładem analizy 
wpisującej się w nurt kulturowej teorii literatury. UwaŜna wewnątrztekstowa analiza językowa, 
wzbogacona przez odczytanie i sfunkcjonalizowanie wielopoziomowej kontekstowości, dopełniona 
zostaje rozwaŜaniami łączącymi dyskurs poetycki z róŜnego rodzaju dyskursami kulturowymi (np. 
dyskurs religijny, dyskurs filozoficzny, dyskurs polityczny, dyskurs estetyczny, dyskurs 
teoretycznoliteracki). Ta uwidoczniona wielogłosowość tekstu Stanisława Grochowiaka i uobecniona 
wielogłosowość prezentowanego szkicu są – jak powiedziałby Michał Paweł Markowski – próbą 
reprezentacyjnej substytutywności mającej zaświadczyć o wielodyskursywności współczesnej kultury.  

Recenzent: dr hab. Krzysztof Dybciak 
 
 



GOD’S ROOSTER AND THE MESSENGERS OF DARKNESS. 
STANISLAW GROCHOWIAK, SAINT SIMEON STYLITES 

 
Abstract: The sketch entitled Kur boŜy i posłańcy ciemności is an example of an analysis following 
the trend of culture-oriented theory of literature. A close intratextual linguistic analysis, enriched by 
deciphering and functionalisation of multilayer contextuality, is complemented by considerations 
joining poetic discourse with a variety of types of cultural discourse (e.g. religious, philosophical, 
political, aesthetic, and literary-theoretical). The revealed plurivocity of Stanisław Grochowiak’s text 
and the manifested plurivocity of the essay presented here are – as Michał Paweł Markowski would 
put it – an attempt to show the representative substitutiveness which evidences the variety of discourse 
in contemporary culture. 
 

 
Zenon Lica 
 

Stan badań nad zapoŜyczeniami niemieckimi w języku polskim 
 
Streszczenie: Polsko-niemieckie kontakty językowe naleŜą do najstarszych w dziejach naszego języka 
narodowego. Ich początki sięgają okresu wspólnot językowych. Spowodowane one były zarówno 
związkami politycznymi, jak i gospodarczymi oraz kulturalnymi. PoniewaŜ  zagadnieniu zapoŜyczeń 
niemieckich w języku polskim poświęcono wiele miejsca, celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie stanu badań nad słownictwem apelatywnym i antroponimicznym przejętym z języka 
niemieckiego oraz sposobów jego adaptacji na gruncie polskim. Omówieniu poddano prace, które w 
szerokim zakresie dotyczą przejmowania leksyki niemieckiej do słownictwa polskiego. Problemem 
tym juŜ od XIX w. zajmowali się uczeni słowiańscy i niemieccy (m. in. S. T. Bernd, L. Malinowski, 
G. Korbut).  
Jak przedstawiono w artykule, bogata jest literatura dotycząca zapoŜyczania niemieckiego słownictwa 
apelatywnego, natomiast sposoby adaptacji nazwisk genetycznie niemieckich w polszczyźnie nie 
doczekały się wielu opracowań ani pełnej monografii. PoŜądane zatem byłoby zanalizowanie 
adaptowanego na przestrzeni wieków niemieckiego materiału antroponimicznego i wskazanie 
sposobów jego przejmowania ze szczególnym uwzględnieniem roli dialektów niemieckich. 

Recenzent: prof. dr hab. Edward Łuczyński 
 

PROGRESS IN RESEARCH INTO GERMAN BORROWINGS 
IN THE POLISH LANGUAGE 

 
Abstract: The Polish – German linguistic contacts belong to the category of the oldest ones in the 
history of our national language. Their beginnings date from the period of linguistic communities. The 
contacts resulted from political, economic and cultural bonds. Since the issue of German borrowings 
in Polish has been widely studied, the aim of the article is to present the progress in research into 
appellative and anthroponimic vocabulary adopted from German and into the methods of its 
adaptation in the Polish language. The works discussed in the article concern adoption of German 
lexical items in Polish, which has been a problem investigated since the 19th century by Slavic and 
German scientists (S. T. Berndt, L. Malinowski, G. Korbut among others). As it has been presented in 
the article, there is abundant literature concerning borrowing of German appellative vocabulary, while 
the methods of adaptation of surnames generically German into Polish have not been described in 
many works and lack a full monograph. It would, thus, be desirable to analyse German anthroponimic 
material adopted in the course of centuries and to indicate the methods of its adoption with the 
emphasis on the role of German dialects. 

 
 
 
 
 
 



 
Agnieszka śółtowska-Milewska 
 

Aspekty poznawcze w procesie nauczania i uczenia się jezyków obcych 
 
Streszczenie: Artykuł dotyczy wybranych zagadnień koncepcji poznawczych w dydaktyce języków 
obcych. Dokonano próby usystematyzowania głównych aspektów poznawczych oraz wykazano ścisły 
związek między strukturą poznawczą ucznia i rozumieniem dyskursu, będącego najwaŜniejszą formą 
poznawczej aktywności człowieka w zakresie uczenia się werbalnego. Poruszono takŜe istotny dla 
nauczania i uczenia się języków obcych problem rozumienia obcości, stanowiącego o moŜliwości 
ingerowania w indywidualnie reprezentowane schematy pojęcia otaczającej rzeczywistości oraz o 
próbach modulowania ich w ramach nauki języków obcych. 
Recenzent: prof. dr hab. Edward Łuczyński 

 
COGNITIVE ASPECTS IN THE PROCESS OF TEACHING 

AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES 
 
Abstract: The article concerns cognitive processes which condition each type of interaction, and thus, 
communication. Referring this fact to foreign language teaching and learning, it has been found that 
the selection of teaching strategy must match the knowledge of cognitive behaviour of humans in 
language communication processes. On account of the above, the main cognitive aspects have been 
systematized and a direct relationship has been proved between the learner’s cognitive structure and 
comprehension of discourse, where discourse is viewed as the most important form of human 
cognitive activity as regards verbal learning. 

 


