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Oceniana rozprawa doktorska jest ponad przeciętnej objętości (liczy bowiem 

ogółem aż 283 strony starannego wydruku komputerowego) o typowym układzie: 

„Wykaz skrótów”, „I. Epidemiologia nowotworów w Polsce i na świecie”, „II. 

Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów”, „III. Przyczyny i objawy 

wybranych nowotworów”, „IV. Styl życia a zachowania zdrowotne”, „V. Założenia i 

cel pracy”, „VI. Materiał i metoda”, „VII. Wyniki i ich podsumowanie”, „VIII. 

Dyskusja”, „IX. Wnioski i postulaty”, „X. Streszczenie w języku polskim”, „XI. 

Streszczenie i w języku angielskim”, „XII. Piśmiennictwo”, „XIII. Wykaz tabel”, 

„XIV. Wykaz rycin”, „XV. Aneks”.  
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Zamieszczony na początku rozprawy „Spis treści” jest dostatecznie 

szczegółowy i sporządzony w pełni poprawnie. 

Rozpoczyna rozprawę „Wykaz skrótów” użytych w tekście liczący 29 pozycji, 

sporządzony w sposób poprawny, określenia w języku angielskim zostały poprawnie 

przetłumaczone na język polski; bez uwag krytycznych. 

Rozdział „I. Epidemiologia nowotworów w Polsce i na świecie” został 

napisany bardzo ciekawie, ukazując najważniejsze fakty dotyczące epidemiologii 

nowotworów, w tym u dzieci, oraz nowotworów odtytoniowych. Częste są odwołania 

do dobrze dobranego piśmiennictwa. Całość rozdziału „I. Epidemiologia 

nowotworów w Polsce i na świecie” należy ocenić jako bardzo dobre wprowadzenie 

do rozprawy doktorskiej. 

W rozdziale „II. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów” 

podkreślono najważniejsze działania z obszaru prawidłowo prowadzonej profilaktyki. 

Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę czerniaka, raka płuc i raka prostaty. 

Rozdział został napisany bardzo ciekawie, z częstym odwoływaniem się do dobrze 

dobranego piśmiennictwa.  

W rozdziale „III. Przyczyny i objawy wybranych nowotworów” 

omówiono następujące cztery często występujące nowotwory: 1) rak piersi, 2) 

czerniak, 3) rak płuc – z interesującą ryciną II przedstawiającą zawartość dymu 

tytoniowego, 4) rak prostaty. Piśmiennictwo zostało prawidłowo dobrane.  

Rozdział „IV. Styl życia, a zachowania zdrowotne” jest obszerny; został 

podzielony na ważne w działaniach profilaktycznych podrozdziały: 1) „4.1. 

Eliminowanie przyczyn zachorowalności na nowotwory”, 2) „Żywność o 

właściwościach przeciwnowotworowych”, 3) „Zdrowy styl życia”, 4) „Zdrowy styl 

życia emocjonalnego”. Rozdział został dobrze zredagowany, z dobrze dobranym 

piśmiennictwem.  

Kolejny rozdział „V. Założenia i cel pracy” jest o prawidłowej konstrukcji. 

Ciekawe są informacje na temat badań w szkołach podstawowych dotyczących 
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świadomości profilaktyki onkologicznej. Uwaga odnośnie celu głównego jest 

następująca: skoro napisano, że „…Celem pracy była ocena podstawowej wiedzy 

młodzieży gimnazjalnej…” a właśnie mamy w Polsce reformę systemu edukacji 

zdrowotnej wraz ze zniesieniem gimnazjów, to wkrótce niektórzy zapomną w jakim 

wieku młodzież tam była, a więc warto dodać tutaj przedział wiekowy gimnazjalistów. 

Ponadto warto dodać region, województwo, gdzie badania zostały przeprowadzone. 

Uwaga odnośnie podrozdziału „Hipotezy badawcze” - pisząc na stronie 65: „Badani 

wykazywali małą troskę o zdrowie, w tym większą dziewczęta i mieszkańcy miast…” 

warto by dodać kryteria wielkości tych miast, czy to były miasta małe, czy duże – bo 

to przecież może mieć istotne znaczenie. W hipotezach od 2 do 6 warto byłoby dodać 

wiek badanych uczniów, co jest przecież bardzo istotne w odniesieniu do: autooceny 

stanu zdrowia, największych wartości w życiu, wiedzy na temat problematyki 

nowotworów złośliwych. 

W rozdziale „VI. Materiał i metody” pisząc na stronie 66: „…Badaniem objęto 

150. uczniów…” warto by jeszcze określić wiek tychże uczniów, o czym już 

wspomniano powyżej. Poza podanymi faktami warto by jeszcze podać ile dzieci 

urodziło się i mieszkało w miastach i o jakiej liczbie mieszkańców, a ile na wsi. 

Można było by wypunktować czy część z nich mieszkała w internacie – i przez to 

rzadziej kontaktowała się z rodziną, czy znajomymi, co mogło mieć wpływ na 

świadomość choroby nowotworowej. Podobna uwaga dotyczy podrozdziału „Autorski 

Kwestionariusz Ankietowy dla Dziewcząt” – czy uwzględniano też przebywanie w 

internacie i przez jaki okres czasu, bo wówczas ma miejsce wyłączenie ze środowiska 

rodziny i znajomych, co mogło mieć wpływ na świadomość chorób nowotworowych. 

Jeżeli badani nie mieszkali w internatach to również taką uwagę należałoby dodać. 

Podobnie w rozdziale „VII. Wyniki i ich podsumowanie” pisząc na stronie 72 

o strukturze respondentów warto by było podać czy ci ze wsi mieszkali w internacie, a 

jeśli tak, to jak długo, gdyż mogło to wpływać na częstość kontaktów z rodziną i 

znajomymi rodziców i ewentualnie mieć związek ze świadomością odnoszącą się do 

chorób nowotworowych. Podczas omawiania wyników, które ilustruje rycina 22 
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(„Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące tego czy zachorowania na nowotwory w 

Polsce są częste - kryterium płeć i miejsce zamieszkania”) warto byłoby jeszcze 

zainteresować się takimi kwestiami, jak: empatia i zainteresowanie otoczeniem, czy 

ktoś chory był w rodzinie albo w otoczeniu, zainteresowanie informacjami w gazetach, 

w Internecie, czy telewizji na temat zachorowań na nowotwory; wydaje się, że też 

wiejska bliskość ludzi mogła mieć wpływ na tę świadomość w tym obszarze. 

Odnośnie stwierdzenia: „…zagadnienie śmiertelności w chorobach nowotworowych 

najbardziej bagatelizowali chłopcy…” należy stwierdzić, że to są bardzo ciekawe dla 

badacza wyniki, które warto byłoby szerzej omówić. Stwierdzenie odnoszące się do 

opisu ryciny 26: „…Jednocześnie dziewczęta w większym stopniu, niż chłopcy 

korzystały także z wiedzy bliskich/znajomych…” wzbudza zainteresowanie badawcze 

i warte jest pogłębienia. Fragment tekstu: „Na Ryc. 27 została przedstawiona struktura 

odpowiedzi na powyższe pytanie ze względu na miejsce zamieszkania respondenta. 

Okazało się, że uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie oraz tereny miejskie wiedzę 

na temat chorób nowotworowych czerpali z tych samych źródeł w podobnym stopniu” 

– został, najwidoczniej omyłkowo, dwukrotnie powtórzony. Rozdział „VII. Wyniki i 

ich podsumowanie” jest najobszerniejszy w całości rozprawy; liczy aż 125 strony, co 

stanowi 44,2% objętości rozprawy. Rozdział ten wyróżnia się licznymi, o ładnie 

dobranej kolorystyce, rycinami i tabelami. Systematycznie i drobiazgowo opisano 

całość zebranego materiału badawczego. Szczególne znaczenie ma podrozdział „7.9. 

Podsumowanie wyników” podzielony na dwie części: 1) „Wiedza na temat 

nowotworów przed i po pogadance w zbiorowości dziewcząt” i 2) „Wiedza na temat 

nowotworów przed i po pogadance w zbiorowości chłopców”. To jest przecież 

najważniejsze w ocenie działań z obszaru edukacji zdrowotnej: jakie są efekty tego 

rodzaju działań? 

Rozdział „VIII. Dyskusja” rozpoczynają rozważania wokół definicji zdrowia, 

których – jak się szacuje – funkcjonuje aż około 300. W badaniu własnym respondenci 

utożsamiali pojęcie „zdrowie” przede wszystkim z brakiem choroby (26,9%) oraz 

dobrym samopoczuciem (20,4%) – i można te wyniki określić jako spodziewane. 

Dalej myśl przewodnia dyskusji wiedzie poprzez troskę o zdrowie – i tutaj są 



Jerzy T. Marcinkowski - recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karola Laskowskiego pt. „Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat 

nowotworów, a ich preferencje zdrowotne” 

str. 5 

 

przywołane dane z piśmiennictwa oraz wyniki badań własnych uzyskanych za pomocą 

Standaryzowanej Skali Troski o Zdrowie (HCS). Ciekawe, ale i spodziewane, było to, 

że dziewczęta charakteryzowały się większą troską o zdrowie. Chociaż wiadomo, że 

zdrowie jest nie tylko nieodłącznym warunkiem dobrej jakości życia, ale także 

podstawą osiągnięć szkolnych, to okazało się, że niestety młodzież nie zawsze okazuje 

zainteresowanie własnym zdrowiem. Respondenci z własnego badania twierdzili 

jedynie w 7%, że systematycznie uczęszczali na wizyty lekarskie; częściej czyniły to 

dziewczęta oraz – co ciekawe – mieszkańcy wsi. Warto dostrzec, że w badaniu 51% 

uczniów, w tym częściej dziewczęta, po usłyszeniu słowa „nowotwór” odczuwało 

strach. Zastanawia, że ankietowani w większym stopniu obawiali się choroby 

nowotworowej, która może spotkać osoby im najbliższe (52%), niż ich samych (29%). 

Przy tym w opinii większości badanych (54%) zachorowania na nowotwory w Polsce 

są częstsze, niż w innych krajach i umiera na nie dużo osób. Okazało się, że 

zagadnienie śmiertelności w chorobach nowotworowych bardziej bagatelizowali 

chłopcy. Najbardziej znanymi przez respondentów nowotworami były: białaczka 

(16%), rak szyjki macicy (12%), rak trzustki, nerki oraz wątroby (po 11%). W 

obecnym badaniu aż 94% chłopców i aż 96% dziewcząt było zdania, iż na stan 

zdrowia negatywny wpływ ma nie tylko czynne palenie papierosów, ale także palenie 

bierne, a 53% badanych było przekonanych, że otyłość ma istotny wpływ na rozwój 

chorób nowotworowych, także niska aktywność fizyczna (45%) – czyli młodzież w 

tym obszarze jest już nieźle wyedukowana. Dalej dyskusja jest prowadzona z 

podkreślaniem korzyści z przeprowadzonej pogadanki edukacyjnej. Warto podkreślić, 

że opinii uczniów z badania własnego profilaktyka nowotworowa powinna obejmować 

badania profilaktyczne (39%), propagowanie prozdrowotnego trybu życia (25%), 

szczepienia ochronne (18%), edukację dotyczącą świadomości profilaktyki 

przeciwnowotworowej (10%) i tylko 9% badanych miało problem z odpowiedzią na to 

pytanie. Najczęściej wymienianą formą profilaktyki przeciwnowotworowej były 

badania profilaktyczne. Zarówno respondenci mieszkający na wsi, jak i w miastach, 

jako najczęstszą formę profilaktyki wymieniali odpowiednio: badania profilaktyczne, 

prozdrowotny tryb życia, szczepienia ochronne oraz edukacja dotycząca profilaktyki 
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przeciwnowotworowej – czyli ich orientacja w tym obszarze była niezła, chociaż 

dotycząca etiologii chorób nowotworowych niewysoka. Respondentki dość 

jednoznacznie uznały palenie papierosów za szkodliwe, jednak już palenie bierne 

uznawały za mniej szkodliwe. Za szkodliwe także traktowały nadmierne spożywanie 

alkoholu, otyłość i brak aktywności fizycznej jako prowadzące do zwiększonego 

ryzyka zachorowania na nowotwory. Większość badanych uznała nadmierne opalanie 

się za „zwiększające” lub „bardzo zwiększające” ryzyko zachorowania na nowotwory. 

Ciekawe są szczegółowe wyliczenia dotyczące wiedzy badanych przed pogadanką 

edukacyjną i po tej pogadance. Jednakże przykładowo dziewczęta z obecnego badania 

zapytane o grupę docelową narodowego programu profilaktyki szyjki macicy, przed 

mającą miejsce przed rozmową edukacyjną najczęściej (34%) podawały - nie wiem. 

Warto podkreślić, że w przeprowadzonym badaniu uczniowie najwięcej informacji 

związanych z chorobami nowotworowymi czerpali z mediów tradycyjnych takich jak: 

telewizja, radio, prasa (33%) oraz Internetu (32%), ale spora część ankietowanych 

uzyskiwała je także od swojej rodziny (13%) lub swoich znajomych (9%) chorych na 

nowotwory. Zastanawiające jest, że grupą najbardziej zainteresowaną poszerzaniem 

wiedzy z omawianego zakresu okazali się mieszkańcy wsi (57%) oraz chłopcy (55%), 

a grupami w najmniejszym stopniu zainteresowani - mieszkańcy miast (50%) oraz 

dziewczęta (50%). Rozdział kończą stwierdzenia wynikające z badań własnych oraz 

danych z piśmiennictwa, że systematyczne podnoszenie wiedzy z zakresu profilaktyki 

nowotworów, w tym nawyku regularnych badań, wykształcenie prawidłowych 

zachowań zdrowotnych, da w przyszłości szansę na zminimalizowanie śmiertelności z 

powodu tej choroby, a za grupę docelową powinno się uznać młodzież 

ponadgimnazjalną, ponieważ młodzież w wieku 11 - 18 lat, jest na etapie rozwoju, co 

sprzyja kształtowaniu u nich psychologicznych mechanizmów sterujących 

zachowaniem jednostki. Odnośnie wieku grupy docelowej, to należałoby podać wiek 

jeszcze młodszy – wiek przedszkolny, gdyż – co wynika z wielu badań – przynosi to 

pozytywne skutki. Dlatego właśnie szkoły (a nawet przedszkola) powinny promować 

zalecenia zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, który zawiera 

podstawowe, a zarazem najistotniejsze informacje dotyczące chorób nowotworowych 
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oraz profilaktyki zdrowotnej. Podsumowując rozdział ten został napisany poprawnie i 

rzeczowo, z częstym odwoływaniem się do prawidłowo dobranego piśmiennictwa. 

 

Czytając zwięzły rozdział „IX. Wnioski i postulaty” dostrzega się, że zawiera 

on dwie części: 

1) odpowiedzi na postawione hipotezy badawcze przedstawione w formie 6 

zwięzłych wniosków wynikających z badań własnych oraz 

2) postulat wynikający z badań własnych ze stwierdzeniami, iż 

„…najpewniejszym sposobem w zmniejszeniu zachorowalności na nowotwór 

jest przekazanie młodym ludziom, informacji, że nawyki prozdrowotne już w 

młodym wieku minimalizują ryzyko wystąpienia w przyszłości chorób 

onkologicznych…” oraz zwróceniem uwagi na to, że edukacja w zakresie 

profilaktyki onkologicznej prowadzona od najmłodszych lat może być stałym 

elementem systemowego podejścia do rozwiązywania problemów 

onkologicznych. 

Odnośnie edukacji prowadzonej od najmłodszych lat to można byłoby zaakcentować, 

iż od wieku przedszkolnego, co ma – jak wynika z wielu badań – istotne znaczenie, 

gdyż przynosi pozytywne skutki w odniesieniu do profilaktyki palenia tytoniu, zasad 

zdrowego żywienia, etc. 

Rozdziały „X. Streszczenie w języku polskim” i „XI. Streszczenie w języku 

angielskim” zostały opracowane poprawnie. Można im było nadać bardziej wyrazistą 

formę w postaci streszczeń strukturalnych tytułując kolejne części następująco: wstęp, 

cele badania, materiał i metoda, wyniki i wnioski. Szkoda że w pracy nie podano 

tytułu rozprawy w języku angielskim, a najlepsze miejsce to „Streszczenie w języku 

angielskim”, albowiem angielski tytuł będzie figurował w bibliografii Uniwersytetu, 

gdyż biblioteki uniwersyteckie zobligowane są przecież do podawania tytułów 

rozpraw także w języku angielskim.  

Rozdział „XII. Piśmiennictwo” zawiera znaczącą liczbę pozycji 

piśmiennictwa, bo 222. Zostały one ułożone według kolejności cytowania w tekście. 
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Znacząca część pozycji piśmiennictwa jest anglojęzyczna i pochodzi z renomowanych 

czasopism. Pozycje piśmiennictwa zaczerpnięte ze stron internetowych zostały podane 

prawidłowo – z zaznaczeniem dat i przeglądania – w podrozdziale „Netografia”. 

Piśmiennictwo jest aktualne, znajdują się pozycje nawet z 2018 roku. Rozdział ten 

został opracowany w pełni poprawnie.   

Rozdział „XIII. Wykaz tabel” zawiera błędną numerację rzymską tabel (bo 

zaczynającą się zamiast od „I” to od „XLIII” i błędne podanie stron na których te 

tabele się znajdują, bo tabela I znajduje się na stronie 83 a nie na 82. Ponieważ ostatnia 

tabela w tekście (na stronie 181) ma numer XLII – to należy wnioskować że „nie 

wyzerowano” numeracji tabel przy automatycznym wstawianiu wykazu tabel. 

Rozdział „XIV. Wykaz rycin” – pierwsze dwie ryciny mają numerację rzymską, 

kolejne arabską zaczynającą się od 1. Rycina 1 znajduje się na stronie 71 a nie – jak 

podano w wykazie – na stronie 69. Podsumowując, rozdziały XIII i XIV wymagają 

poprawek w zakresie numeracji oraz podawanych stron.  

Rozdział „XV. Aneks” zawiera: 1) zgodę Komisji Bioetycznej, 2) Autorski 

kwestionariusz ankietowy dla dziewcząt, 3) Autorski kwestionariusz ankietowy dla 

chłopców, 4) Standaryzowaną Skalę Umiejętności Kontroli Zdrowia dla Dzieci 

(HLC), 5) Standaryzowaną Skalę Troski i Zdrowia (HCS), 6) Z. Juczyński: LWO, 7) 

Pogadanka dla młodzieży na CD – Kto nie może znaleźć czasu dla swojego zdrowia, 

ten musi znaleźć czas na chorowanie. 

Szkoda, że w rozprawie nie podano słów kluczowych. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSEK 

Oceniana rozprawa doktorska magistra Karola Laskowskiego pt. „Wiedza 

młodzieży gimnazjalnej na temat nowotworów, a ich preferencje zdrowotne” dotyczy 

bardzo istotnego problemu z obszaru zdrowia publicznego jakim jest profilaktyka 

nowotworów, gdyż liczby tych przypadków narastają - i dlatego konieczne jest 

nasilenie działań z tego obszaru profilaktyki. Możliwa jest tutaj interwencja 
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edukacyjna z wykorzystaniem Internetu. To wszystko zostało w rozprawie doktorskiej 

jasno, przejrzyście i nowocześnie przedstawione. Autor wykazał się bardzo dobrym 

opanowaniem warsztatu pracy naukowej – co przejawia się wysoką jakością 

merytoryczną rozprawy doktorskiej. Ponadto w pracy widać duży mozół doktoranta, 

przejawiający się tym, że musiał on włożyć sporo wysiłku w przeprowadzenie badań 

własnych. O tym świadczy między innymi obszerność rozprawy doktorskiej (aż 283 

strony), liczne i o ładnej edycji ryciny i tabele, obszerne i wyczerpujące omówienie 

wyników badań własnych (aż na 125 stronach) oraz dogłębna dyskusja z 

uwzględnieniem wyników badań własnych i wyników badań innych autorów. Przy 

tym, co bardzo istotne, widać wysoką jakość efektu końcowego – bardzo ciekawa i 

wysoce użyteczna rozprawa doktorska, która spełnia warunki określone w art. 13.1. 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.): „…Rozprawa 

doktorska… powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego… oraz 

wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej… 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej…” Te wszystkie warunki 

oceniana rozprawa spełnia i składa się to na wysoką ocenę rozprawy doktorskiej – i 

dlatego mam pełne i rzetelne podstawy ku temu, aby występować do Wysokiej Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o 

dopuszczenie magistra Karola Laskowskiego autora rozprawy 

doktorskiej pt. „Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat nowotworów, a 

ich preferencje zdrowotne”  do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski 


