
Wojciech Pal
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Krzysztof Gerc
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński Krakowie

Audiodeskrypcja jako forma udziału 
osób z uszkodzeniem narządu wzroku 
w wydarzeniach sportowych

Streszczenie
Mimo dynamicznego rozwoju audiodeskrypcji w ostatnich latach, brak jest publikacji nauko-
wych dokumentujących to zjawisko. W rozdziale przedstawiono specyfi kę psychologicznych 
konsekwencji dysfunkcji narządu wzroku i w ich kontekście scharakteryzowano wybrane 
aspekty fenomenu audiodeskrypcji. Szczególnie wyeksponowano te elementy procesu, któ-
re dotyczą relacjonowania wydarzeń sportowych. Pierwszym ujęciem jest usytuowanie idei 
audiodeskrypcji w perspektywie historycznej, następnie omówione zostało upowszechnia-
nie tej formy zapewnienia dostępu do różnorodnych przestrzeni ludzkiego funkcjonowania 
osobom z dysfunkcją narządu wzroku w Polsce. W zakończeniu została zamieszczona krótka 
charakterystyka zastosowania audiodeskrypcji w sporcie i prezentacja jej wykorzystywania 
przez niepełnosprawnych wzrokowo kibiców Wisły Kraków uczestniczących w meczach roz-
grywanych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. 
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Charakterystyka funkcjonowania psychologicznego osób 
z niepełnosprawnością narządu wzroku 

Wzrok określany jest jako jeden z najważniejszych zmysłów człowieka. 
Umożliwia poznawanie i orientację w otaczającej rzeczywistości, budowa-
nie adekwatnej wiedzy o świecie, o przedmiotach, zjawiskach i relacjach, 
które go tworzą (Majewski, 2002), oraz odgrywa istotną rolę w prawidło-
wym rozwoju procesów poznawczych. Zmysł wzroku, poprzez zapewnienie 
możliwości swobodnego planowania i kontrolowania wykonywanych czyn-
ności, jest również ważny w codziennej aktywności człowieka. 
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Dlatego psychologowie i badacze zagadnienia niepełnosprawności na-
rządu wzroku dowodzą istnienia wielu konsekwencji upośledzenia widzenia 
(Adamowicz-Hummel, 2001; Gerc, 2011; Konarska, 2012). Uszkodzenie or-
ganizmu (np. analizatora wzroku) powoduje nie tylko zmiany o charakte-
rze fi zjologicznym, ale wpływa również znacząco na aktywność psychiczną 
i kontakty społeczne jednostki. Wszystkie te wymiary determinują aktyw-
ność zawodową (jej podjęcie lub zaniechanie) oraz warunki życia całej ro-
dziny osoby z niepełnosprawnością. Ograniczenia somatyczne nie pozosta-
ją bez wpływu na jakość życia oraz poczucie własnej wartości danej osoby 
i jej kondycję psychiczną. Jak zauważają Hodge i in. (2013), konsekwencje 
psychospołeczne uszkodzenia narządu wzroku często prowadzą do poważ-
nych zakłóceń funkcjonowania emocjonalnego, depresji i innych zaburzeń 
nastroju, napięcia, utraty poczucia pewności siebie, do społecznego wyco-
fania i izolacji. Budowanie i podtrzymywanie relacji społecznych przez oso-
bę dotkniętą niedowidzeniem staje się coraz trudniejsze – zarówno w prze-
strzeni osobistej, jak i zawodowej (Barnes, Mercer 2010). Liczne badania 
(Hodge i in., 2013; Hunt, Hunt, 2004; Mik-Meyer, 2015; 2016; Kulkarni, 
Lengnick-Hall, 2011; Robert, Harlan, 2006) wskazują, że osoba z dysfunk-
cją – nawet, jeśli jest aktywna zawodowo – często cierpi z powodu roz-
maitych uprzedzeń i stereotypów na temat swojej przydatności społecznej 
i wydajności w pracy. Ilustrują ten fakt nieco zaskakujące rezultaty badań 
przeprowadzonych przez N. Mik-Mayer (2016) w kilku duńskich przedsię-
biorstwach, a dotyczących postrzegania osób słabowidzących przez ich 
kolegów (pracowników bez zaburzeń widzenia). Pracownicy słabowidzący 
– jak przywołuje cytowana autorka – często byli określani jako: niegodni za-
ufania, nieprzewidywalni, budzący lęk, pozbawieni zdolności i kompetencji 
zawodowych, mało przydatni społecznie, a nawet jako „nie-Duńczycy”, czyli 
szeroko rozumiani „obcy”. Zwłaszcza ta ostatnia charakterystyka jest intere-
sująca psychologiczne, ponieważ w jakimś aspekcie może oznaczać dekla-
ratywne kwes  onowanie prawa pracowników słabowidzących do statusu 
pełnoprawnych obywateli kraju – w tym konkretnym przypadku – Danii.

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy osób z uszkodzeniem narządu 
wzroku. Do pierwszej należą osoby niewidome od urodzenia, szczątkowo 
widzące oraz ociemniałe, natomiast do drugiej – osoby słabowidzące oraz 
słabowidzące z wadami obuocznego widzenia. Każda z tych grup ujawnia 
odmienne problemy i różne możliwości poznawania otoczenia. Warto tak-
że zwrócić uwagę na osoby zaliczane do niewidomych, czy też „praktycznie 
niewidomych”, u których – pomimo że są zdolne do odróżniania niektórych 
barw, ich kontrastów – ograniczenie widzenia jest na tyle duże, że unie-
możliwia im samodzielne funkcjonowanie. Zachowanie choć minimalnej 
zdolności widzenia z reguły ma niezwykle ważną psychologicznie wartość. 
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Fakt ten może również mieć znaczenie, gdy bierze się pod uwagę kryterium 
psychologiczne – w tym kontekście podziału na wymienione grupy doko-
nuje się w zależności od stosowanych przez nie technik umożliwiających 
funkcjonowanie w świecie (wzrokowo-słuchowo-dotykowych, dotykowo-
-słuchowo-wzrokowych czy dotykowo-słuchowych, czyli bezwzrokowych). 
W zależności od stopnia i zakresu uszkodzenia wzroku stosują albo jedną 
z nich, albo też korzystają ze wszystkich w zależności od sytuacji (Majewski, 
2002). Niezwykle ważny jest zatem stopień utraty wzroku i moment czaso-
wy pojawienia się niepełnosprawności. Odmienne problemy dotyczą osób 
całkowicie niewidomych od urodzenia i tych, które utraciły wzrok po piątym 
roku życia, dłużej mogąc poznawać świat za jego pomocą. Utrata wzroku, 
która nastąpiła w toku życia, powoduje ważną zmianę w dotychczasowym 
funkcjonowaniu jednostki. Po utracie wielu istotnych sprawności, ufundo-
wanych na działaniu narządu wzroku, osoba taka na nowo musi nauczyć się 
istnieć w swoim otoczeniu. Trudności, jakie napotyka, to m.in. defi cyt infor-
macji, problemy z podjęciem decyzji, przeciążenie procesów regulacyjnych, 
a także ryzyko uszkodzeń wynikających z wypadków (Ossowski, 2001). Waż-
ną kwes  ą jest wobec tego kompensacja zmysłu wzroku za pomocą innych 
zmysłów, co związane jest z wyrównywaniem braków lub ograniczeń poja-
wiających się w rozwoju procesów poznawczych. Współcześnie odrzucona 
została teoria tzw. wikariatu, czyli zastępstwa utraconego zmysłu poprzez 
uwrażliwienie innego na poziomie sensorycznym. Taka „kompensacja sen-
soryczna” zastąpiona została kompensacją percepcyjną, opartą na współ-
działaniu wszystkich pozostałych zmysłów i usprawnieniu całego procesu 
spostrzegania. Połączenie dotyku, zmysłu kinestetycznego i słuchu oraz wę-
chu tworzy strukturalne całości. U osób, które zachowały szczątkową zdol-
ność widzenia, także i ona zostaje włączona do zespołu posiadanych zmy-
słów. Pojęciem powiązanym ze spostrzeżeniami są wyobrażenia, rozumiane 
jako „odtworzenie obrazu przedmiotu czy zjawiska na podstawie dawnych 
doświadczeń” (Majewski, 1983, s. 101). W przypadku osób niewidomych 
wyobrażenia te mają charakter doznań dotykowych, słuchowych czy kine-
stetycznych. Można wyróżnić dwa rodzaje wyobrażeń: odtwórcze (repro-
dukcyjne), tworzone na podstawie spostrzeganych wcześniej elementów 
otoczenia, oraz wytwórcze (Majewski, 1993; 2002). 

Spostrzeżenia osób niewidomych składają się zatem głównie z elemen-
tów przestrzennych (Majewski, 1983). W przypadku osób ociemniałych, 
które w swym życiu doświadczyły wyobrażeń wzrokowych, można mówić 
o tzw. wtórnej wizualizacji spostrzeżeń dotykowych, która miałaby pomóc 
w symultanicznym odbiorze informacji. Można przyjąć, iż jedną z funkcji 
wyobrażeń wzrokowych jest kształtowanie wiedzy o przestrzeni i usytuowa-
niu w niej przedmiotów. Podobnego rodzaju wyobrażenia mogą powstawać 
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także u osób niewidomych od urodzenia, z zastrzeżeniem, iż dzieje się to 
bez udziału wzroku. Szczególne znaczenie rozwojowe mają wyobrażenia 
przestrzenne, umożliwiające prawidłową orientację w przestrzeni i poru-
szanie się osoby niewidomej po znanym i nowym otoczeniu. Tutaj także 
zaznacza się istotna rola dotyku i słuchu (Majewski, 1983; 1995). Podkreśla 
się także znaczenie tzw. zmysłu przeszkód, pełniącego istotną funkcję orien-
tacyjno-poznawczą (Ossowski, 2001). 

Zastanawiano się, czy są możliwe treści wzrokowe wyobrażeń u osób 
niewidomych, zważywszy na fakt posługiwania się przez te osoby językiem 
zawierającym treści wizualne, tak jak czynią to osoby widzące. Badania 
wykluczyły jednak taką możliwość (por. Majewski, 2002). Ważnym składni-
kiem treści życia psychicznego osób niewidomych, związanym z używaniem 
przez nie pojęć i określeń wizualnych, są tzw. wyobrażenia surogatowe, 
czyli zastępcze. Stanowią one ekwiwalent tych treści poznawczych, których 
osoba niewidoma nie może poznać bezpośrednio – przyjmują zatem po-
stać wyobrażeń wytwórczych oraz określeń zaczerpniętych z języka ludzi 
widzących. Można wyróżnić dwa rodzaje wyobrażeń surogatowych: wy-
obrażenia przedmiotów, niedostępnych dla osoby niewidomej, związanych 
ze stosunkami przestrzennymi (np. wzniesienie, dolina), oraz takie, które 
bezpośrednio dotyczą światła i barwy (powstające za pomocą kojarzenia 
z nimi bodźców nieadekwatnych, przede wszystkim słuchowych). W proce-
sach poznawczych osób niewidomych szczególnie ważna jest rola analogii, 
które często stanowią element kompensujący te aspekty poznania, które 
w życiu widzącego z reguły są efektem osobistego (opartego na percepcji 
wzorkowej) doświadczenia. Duże znaczenie w funkcjonowaniu osób niewi-
domych ma też kompensacja werbalna, polegająca na zastępowaniu słow-
nym opisem tych informacji, których widzącym dostarcza wzrok. Może ona 
stanowić pewien rodzaj uzupełnienia kompensacji percepcyjnej. Jest szcze-
gólnie ważna w odniesieniu do przedmiotów i zjawisk niedostępnych po-
znaniu innemu niż wzrokowe, jak np. relacje dotyczące barw czy stosunków 
przestrzennych. Najistotniejsze w tworzeniu wyobrażeń jest zachowanie ich 
adekwatności do rzeczywistości. W ten sposób zapobiega się powstawaniu 
tzw. werbalizmów, czyli zwrotów, których znaczenie różni się od nadawane-
go im przez osoby widzące.

Charakterystyka fenomenu audiodeskrypcji

J. Snyder – znany propagator audiodeskrypcji – próbując scharakteryzować 
dynamiczny charakter tego procesu, podkreśla, że audiodeskrypcja pozwala 
wizualne aspekty rzeczywistości, dostępne w naturalny sposób w mediach 
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i sztukach odbieranych wzrokowo, uczynić dostępnymi również dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Zaznacza przy tym, iż narracja w audiode-
skrypcji winna być „zwięzła, żywa i pomysłowa” (succinct, vivid and imagi-
na  ve). Dzięki tej zwięzłości i kreatywności audiodeskrypcja ma wymierny 
wpływ na pobudzanie wyobraźni i poprawę percepcji u odbiorców, szcze-
gólnie niewidomych i słabowidzących (Snyder, 2014, s. 11). 

Audiodeskrypcja nie stanowi procesu o jakiejś zupełnie nowej charak-
terystyce – zarówno w wymiarze idei i celów, jak i w aspekcie praktycznej 
realizacji. W jej relatywnie krótkiej historii można wyodrębnić kilka ważnych 
osiągnięć dorobku naukowego i praktycznego. Niektóre z nich dotyczą rozu-
mienia i wykorzystywania dostępnej informacji (zaprezentowanej i odebra-
nej) jako swoistej odmiany tłumaczenia:

audiodeskrypcję można nazwać szczególną odmianą tłumaczenia audio-
wizualnego, dzięki której osoby z defi cytem wzroku otrzymują dostęp 
do treści odbieranych przez osoby widzące głównie za pomocą narządu 
wzroku. Defi nicję tę można uznać za zbyt ogólną, a jednak, jak się wydaje, 
obejmuje ona wszystkie pola, na których audiodeskrypcja znajduje obec-
nie zastosowanie (Jankowska, Szarkowska, 2014, s. 9).

Cytowane autorki zaznaczają również, że audiodeskrypcja najczęściej znaj-
duje zastosowanie w dziedzinie telewizji i kina, ale tworzone są również tłuma-
czenia i narracje dla wydarzeń muzealnych i turystycznych (wystawy i zwiedza-
nie), sportowych, tanecznych, opisy koncertów, ilustracji itp. (tamże).

Początki audiodeskrypcji wiąże się (w ujęciu tradycyjnej, potocznej 
obserwacji) ze zjawiskiem naturalnej tendencji do przedstawiania świata 
(przedmiotów i zdarzeń) osobom niewidomym i słabowidzącym przez oso-
by widzące: uczestnikom przez obserwatorów (tamże). 

Audiodeskrypcja jest zatem włączana do kategorii zjawisk komunikacji 
międzyludzkiej obecnych od czasów prehistorycznych (Snyder, 2014, s. 13). 
Snyder – na potwierdzenie swojej tezy – przywołuje defi nicję innego auto-
ra: B. Benecke twierdzi, iż „audiodeskrypcja jest tak stara, jak opowiadanie 
osobie z upośledzeniem wzroku przez osobę widzącą o wizualnych wyda-
rzeniach dziejących się w otoczeniu” (Benecke, 2004, za: Snyder, 2014, s. 1). 

S. Kotowski postulował, aby tam, gdzie (także w trakcie audiodeskrypcji) 
jest to możliwe, używać czasowników „oglądać”, „czytać”, a nie np. „słu-
chać”. Uprawnione wydaje się zatem używanie sfomułowań: „oglądanie 
meczu”, a nie tylko „słuchanie audiodeskrypcji” (Kotowski, 1994, s. 68–70; 
por. Künstler, 2014, s. 140–141).

Audiodeskrypcja wedle Snydera (2014) powinna stanowić technikę 
wspomagającą, a nie wyręczającą w procesie aktywności percpecyjnej osób 
z niepełnosprawnością narządu wzroku. 
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Jak podaje Snyder (2014, s. 1–2, 20–21), audiodeskrypcja i badania nad 
nią (jako sformalizowanym procesem tłumaczenia) i jej osiągalnością dla 
odbiorców mają już ponad trzydziestoletnią historię, choć sama idea po-
jawiła się po raz pierwszy już w latach 60. i 70. minionego wieku. Najszer-
sze zastosowanie audiodeskrypcja znajduje obecnie w Wielkiej Brytanii: od 
wydarzeń artystycznych (fi lmy, spektakle), przez media, aż po wydarzenia 
sportowe i wystawy (Snyder, 2008, s. 191).

W zgodnym ujęciu badaczy kolebką audiodeskrypcji są Stany Zjednoczo-
ne Ameryki Północnej, choć jej idea została przeszczepiona na tamtejszy 
grunt właśnie z Wielkiej Brytanii, a następnie – niejako wtórnie – przywę-
drowała do Europy. 

Pierwszym sformalizowanym użyciem opisu audiodeskrypcyjnego jako 
formy narracji dla osób niewidomych i słabowidzących było zaprezento-
wanie publiczności spektaklu teatralnego Major Barbara w Waszyngtonie, 
w 1981 r. (Snyder, 2014, s. 19; AFB, 1991, s. 5). Teatr „Arena Stage”, gdzie od-
był się ów spektakl, zaangażował w jego przygotowanie pierwszych specja-
listów i pionierów audiodeskrypcji: Margaret Pfans  ehl i jej męża Cody’ego, 
którzy wówczas mogli się poszczycić już niemal dziesięcioletnim wkładem 
w rozwój tej idei (Kalbarczyk, Mirowski, 2015, s. 58–59).

W następnych latach opisy w formie audiodeskrypcji sporządzane były 
w USA do seriali telewizyjnych i wystaw muzealnych1. Dość wspomnieć ry-
chłe wprowadzenie (we współpracy z Pfans  ehlami, już w 1986 r.) w bo-
stońskim oddziale stacji WGHB-TV przesyłu audiodeskrypcji w wersji audio 
(technologią SAP – separated audio program) w „dedykowanej” dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku audycji (DVS – Descrip  ve Video Service), 
czy też późniejsze udostępnienie audiodeskrypcji szerszym kręgom odbior-
ców – w salach kinowych (AFB, 1991, s. 5–9; Snyder, 2014, s. 22). 

Kilka lat po pierwszym publicznym udostępnieniu audiodeskrypcji na 
spektaklu w Waszyngtonie – Amerykańska Fundacja na rzecz Niewido-
mych (AFB, 1991) opublikowała krótkie wprowadzenie w tę ideę. Znalazła 
się w nim defi nicja audiodeskrypcji wskazująca, iż jest to „sztuka mówienia 
obrazowego”, integrująca w sobie m o ż l i w o ś c i  i zd o l n o ś c i  do uważnej 
obserwacji z o s i ą g n i ę c i a m i  t e c h n o l o g i c z ny m i. Jej celem zaś jest 
zaoferowanie osobom niewidomym tego, co nie może zostać przez nie do-
świadczone w percepcji wzrokowej albo nie zostało wypowiedziane. Chodzi 
zatem o wizualne i niewerbalne sygnały i informacje będące integralną czę-
ścią zdarzenia, przedmiotu, historii itp. Zaliczyć tutaj można takie aspekty 
widzialnego spektrum przedmiotów i zjawisk jak wygląd postaci (kos  umy 
i charakteryzacja), sceneria, dynamika i język ciała.

1 B. Szymańska podaje, że pierwszy program telewizyjny z audiodeskrypcją wyemitowa-
ny został w Japonii w 1983 r. (Szymańska, 2011, s. 28).
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Audiodeskrypcja poszerza perspektywy percpecyjne osób słabowidzą-
cych i niewidomych, przede wszystkim w wymiarze cieszenia się tymi aspek-
tami kultury popularnej, które były dla nich do tej pory nieosiągalne czy 
problematyczne w dostępie. Nie dziwi zatem, iż w literaturze przedmiotu 
audiodeskrypcja przedstawiona została jako jedno z przełomowych osią-
gnięć (obok alfabetu Braille’a czy książek w wersji audio) umożliwiających 
osobom z niepełnosprawnością wzroku „dostęp do świata osób widzących” 
(access to mainstream life; AFB, 1991, s. 2–4).

Zwieńczeniem wysiłków mających na celu propagowanie audiode-
skrypcji jako techniki wśród społeczeństwa amerykańskiego, a zwłaszcza 
jej udostępnianie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, było zawiązanie 
w 1995 r. międzypaństwowej (USA i Kanada) organizacji ADI – Audio De-
scrip  on Interna  onal (Snyder, 2014, s. 23).

W Europie natomiast, w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong 
Learning Programme (LLP) powstał projekt ADLAB (Audio Descrip  on: Life-
long Access for the Blind) (ADLAB, 2014). Była to inicjatywa z lat 2011–2014, 
moderowana przez społeczności osób niewidomych i środowiska naukowe 
państw członkowskich (m.in. Polski Związek Niewidomych oraz Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (Mazur, Chmiel, 2011; Chmiel, Mazur, 
2014). W przeprowadzane badania zaangażowane zostały ośrodki z sześciu 
państw: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Belgii i Niemiec. W założeniach 
projektu zwrócono uwagę, iż ma on na celu wypracowanie użytecznego na 
poziomie całej Europy systemu wytycznych dla tworzenia audiodeskrypcji, 
którą zdefi niowano jako:

wstawianie krótkich słownych opisów istotnych elementów wizualnych 
jakiegoś produktu audiowizualnego (fi lmów, programów w TV, fi lmów do-
kumentalnych, reklam, ale także takich zjawisk jak galerie sztuki, muzea, 
przedstawienia taneczne, zwiedzanie miast, wydarzenia na żywo itd.) dla 
osób ze społeczności niewidomych i słabowidzących (ADLAB, 2014).

Pośród wskazówek konstruowania narracji i opisów werbalnych często 
cytowane są zasady przygotowania i szkolenia audiodeskryptorów oraz 
opracowania samej audiodeskrypcji podawane przez Snydera (2014, s. 29–
71). Ich zwięzła forma przekazuje głęboką i bogatą treść. Dotyczą czterech 
fundamentalnych umiejętności, na których deskryptor powinien bazować 
i które powinien rozwijać: obserwacji, edycji (dotyczące zawartości mery-
torycznej opisu), odpowiedniej sprawności językowej oraz zdolności głoso-
wych w prezentowaniu audiodeskrypcji. 

Analizując wymienione kompetencje, Snyder w następujący sposób 
omawia fazy audiodeskrypcji (Snyder, 2008, s. 195–196). Jako fundamen-
talną zdolność wymienia umiejętne o b s e r w o w a n i e. Opisywanie zjawisk 
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i przedmiotów powinno być ukierunkowane na aktywną obserwację świata 
przez audiodeskrybera, zmierzającą do poprawiania jego własnej zdolności 
widzenia-zauważania (visual literacy). Następująca później e d yc j a polega 
na doborze najistotniejszych – według kryterium krytycyzmu i logiki obrazu 
wizualnego – elementów: „wybranie, co jest najbardziej uzasadnione, co 
jest najważniejsze, krytyczne dla zrozumienia i ocenienia/oszacowania da-
nego obrazu wizualnego” (tamże, s. 195). 

Kolejnym etapem procesu audiodeskrypcji jest p r ze ka z  wybranych 
treści poprzez narrację z użyciem odpowiednich, obiektywnych, żywych 
i oddziałujących na wyobraźnię terminów, wyrażeń i metafor, z uwzględ-
nieniem np. specjalistycznych i żargonowych określeń (wszystko zgodnie 
z zasadą WYSIWYS – What You See Is What You Say: „mówisz o tym, co 
widzisz”). Niezwykle istotne jest takie prowadzenie audiodeskrypcji, by 
umożliwić odbiorcy „wyjście poza to, co oczywiste” oraz „utrzymać pewien 
stopień obiektywności”. 

W końcowym elemencie procesu – wykonaniu audiodeskrypcji – Snyder 
proponuje zwrócenie uwagi na i n t e r p re ta c j ę  i g ł o s. Audiodeskryber 
powinien zatem uczyć się na nowo oglądać otaczającą go rzeczywistość – 
tak aby poprawnie analizować, co jest percepowane wzrokowo, i następ-
nie te postrzegane aspekty przekazać w sposób precyzyjny i pobudzający 
wyobraźnię słuchaczy do „wizualizowania” opisywanej realności (tamże, 
s. 196).

Do wymienionych zasad przygotowania audiodeskrypcji Snyder dołącza 
cenne wskazówki dla osób relacjonujących przebieg wydarzeń zawierają-
cych ruch (Snyder, 2014, s. 86–99). Akcentuje potrzebę stosowania słów, 
które można sklasyfi kować w czterech kategoriach, stosowanych do opisu 
ruchu w przestrzeni. Są to: specyfi czne c z y n n o ś c i  c i a ł a  (np. chodzenie, 
skakanie), d y n a m i ka  (w wymiarach: przepływu [fl ow; np. postęp], czasu 
[  me; np. pośpiech], siły [force; np. tupać] i skupienia/ostrości [focus; np. 
błąkać się]), p r ze s t r ze ń  (kierunki i ścieżki; np. trawersować) oraz k s z ta ł t 
c i a ł a  i  p o s ta w a  (np. zataczać się). 

W autorskim rozumieniu Kalbarczyka i Mirowskiego (2015, s. 129–135) 
zaproponowane zostało inne nazewnictwo: 

Obiekt – czyli to, co jest opisywane (niezależnie: ożywione/nieożywio-
ne); należy wyodrębnić kategorie obiektów związanych z dźwiękiem.

Deskrypcja – „proces tworzenia opisów otaczającej nas rzeczywistości 
[jej aspektów wizualnych] oraz efekt tego procesu”, czyli opis.

Ze względu na formę przekazu autorzy wyodrębniają deskrypcję teksto-
wą i dźwiękową (audiodeskrypcję: napisaną przez deskryptora i przekazaną 
do odczytu indywidualnego osobie zainteresowanej bądź do odczytu przez 
lektora), a ze względu na sposób przekazu – realizowaną na żywo podczas 
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obserwowania obiektów i wydarzeń (fi lm, wystawa, mecz itp.) i nagrywaną 
(do odtworzenia). 

Tyfl odeskrybowanie: „specjalny sposób opisywania rzeczywistości, za-
projektowany dla osób, które nie tylko nie widzą, a więc nie widzą także 
opisywanych przedmiotów, ale również nie dysponują wyobraźnią wzroko-
wą i nie są w stanie odczytać treści dotyczących obrazów” (tamże, s., 133) 
(np. dla niewidomych od urodzenia).

Deskryptor – tworzy opis obiektów (obrazy i zjawiska wizualne).
Lektor – odczytuje na głos deskrypcję.
Audiodeskryptor – twórca i jednocześnie lektor opisu.
Ważnym elementem rozważań nad naturą i funkcją audiodeskrypcji jest 

uwaga o jej odbiorze wyrażona przez widownię – osoby z uszkodzeniem na-
rządu wzroku. Tworzą oni bowiem interpretację opowieści (narracji) z po-
łączenia informacji płynących od bohaterów (wpływających na wydarzenia) 
i zależności przestrzenno-czasowych, w których zlokalizowani są bohatero-
wie i akcja, z uwzględnieniem chronologii wydarzeń. W efekcie powstaje 
w świadomości odbiorców umysłowy model historii/wydarzenia cały czas 
podatny na weryfi kację (przez włączane doń nowe informacje, nadbudo-
wujące na starych bądź zmieniające uzmysławiane sobie fakty i zależności) 
i otwarty na zmiany w oparciu o przyszłe fakty (tamże, s. 13). 

Odbiorcami audiodeskrypcji, jak podają Kalbarczyk i Mirowski (s. 71), są: 
1) osoby całkowicie niewidome, niewidzące od urodzenia albo ociemniałe; 
2) niedowidzący; 
3) daltoniści; 
4) osoby mające problem z odczytaniem obrazu mimo jego fi zycznego „wi-

dzenia”; 
5) „odbiorcy o zróżnicowanym życiowym doświadczeniu oraz zdobytym 

wcześniej doświadczeniu w rozumieniu dzieł wizualnych oraz towarzy-
szących im opisów”’; 

6) „osoby o różnym pochodzeniu i statusie społecznym, które to czynniki 
mogą mieć i najczęściej mają znaczący wpływ na obcowanie z kulturą 
i sztuką”. 
Chociaż – jak zauważa Snyder – główną grupę odbiorców audiodeskryp-

cji stanowią osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidomi i słabowi-
dzący), to krąg jej benefi cjentów poszerzony bywa o osoby, dla których 
taka forma przekazu jest wygodniejsza w odbiorze i łatwiej „przyswajalna”. 
Wedle rozumienia cytowanego amerykańskiego badacza i popularyzatora 
audiodeskrypcji stanowi ona niejako formę literacką – a nawet – porów-
nywana jest do zwięzłej formy haiku: to, co widzialne, uczynione zostaje 
werbalnym/słownym (the visual made verbal), słuchowym (aural – he po-
ints to his ears) i „ustnym” (oral – he points to his mouth) (Snyder, 2014, 
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s. 11). Ten sam autor dodaje, iż w dzisiejszych czasach audiodeskrypcja znaj-
duje zastosowanie w takich momentach jak „ślub, parady, rodeo, występy 
cyrkowe, wydarzenia sportowe, a nawet pogrzeby”, a także – w nieco bar-
dziej pragmatycznym ujęciu rzeczywistości – przy czynnościach wymagają-
cych podzielności uwagi, np. jednoczesnym wykonywaniu prac związanych 
z gospodarstwem domowym i słuchaniu programu w TV, kiedy opis (au-
diodeskrypcja) zastępuje śledzenie obrazu. Najnowsze zastosowania audio-
deskrypcji ujawniają także jej niebagatelny wpływ na rozwijanie zdolności 
językowych (wzbogacanie słownictwa, zasobu porównań i metafor) u dzieci 
w trakcie nauki szkolnej (Snyder, 2008, s. 192–193, 197). 

Audiodeskrypcja umożliwia choć częściowe zaspokojenie następujących 
potrzeb: 
1) poczucia integracji ze światem;
2) poczucia (doznania) wolności; 
3) udziału we wspólnych doświadczeniach, przeżywanych z bliskimi, z ró-

wieśnikami czy też z jakimkolwiek środowiskiem społecznym;
4) dostępu do kultury; 
5) wyzwolenia od konieczności denerwującego i krępującego szeptania 

w celu uzyskania informacji od widzących w trakcie spektaklu itp. 
Dla rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo audiodeskryp-

cja ma znaczenie w następujących wymiarach: 
1) zrozumienie wartości kultury i dostępu do niej (apprecia  on for culture) 

przez osobę z uszkodzeniem wzroku; 
2) doświadczenie samorealizacji przez osobę z niepełnosprawnością narzą-

du wzroku; 
3) jako ścieżka do niezależności i podniesienia satysfakcji życiowej osoby 

niepełnosprawnej.
Profesjonaliści pracujący z osobami niewidomymi zwracają uwagę na: 

1) możliwość zastosowania audiodeskrypcji w celu zwiększenia efektywno-
ści szkoleń zawodowych (przysposabiania do pracy: keeping pace with 
on-the-job training); 

2) rolę audiodeskrypcji w kształtowaniu umiejętności społecznych (np. po-
przez wyrażanie emocji, mowę ciała);

3) włączenie w życie rodzinne i społeczne (inclusion), jako przeciwdziałanie 
alienacji. 

Rozwój audiodeskrypcji w Polsce

A. Jankowska i A. Szarkowska (2014, s. 9) zaznaczają, że choć audiodeskryp-
cja pojawiła się w Polsce na początku XXI w., to jej pierwsze zwiastuny po-
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jawiły się w tzw. tyfl ofi lmach w latach 90. wieku XX. Z informacji własnych 
wynika jednak, iż w krakowskiej społeczności niewidomych i osób związa-
nych z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. 
Tynieckiej 6 niewidomy Andrzej Woch już wcześniej propagował ideę audio-
deskrypcji, z którą spotkał się w Niemczech. Jako pioniera audiodeskrypcji 
w Polsce wymieniają go także środowiska z Białegostoku, które już w XXI w. 
zrealizowały pierwszy pokaz fi lmu auiodeskrybowanego.

Potwierdzeniem takiej periodyzacji rozwoju audiodeskrypcji w polskiej 
rzeczywistości jest opis pierwszych pokazów wspomnianych tyfl ofi lmów. 
Miało to miejsce u schyłku minionego tysiąclecia (1999 r.) z inicjatywy A. Wo-
cha, w ramach działalności Biblioteki Centralnej przy Polskim Związku Nie-
widomych. Mechanizm wprowadzania opisu audiodeskrypcyjnego w tego 
rodzaju projekcji fi lmu można by nazwać „sekwencyjnym”: zatrzymywano 
projekcję fi lmu, aby wprowadzić narrację dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku (Kalbarczyk, Mirowski, 2015, s. 63; Szymańska, 2011, s. 29).

Za punkt zwrotny w historii rozkwitu idei i praktykowania audiodeskryp-
cji w Polsce uznawany jest dzień 27 listopada 2006 r. Wówczas w Białym-
stoku odbyła się pierwsza w Polsce kinowa projekcja fi lmu (Statyści) z do-
łączoną audiodeskrypcją (Kalbarczyk, Mirowski, 2015, s. 64; Jankowska, 
Szarkowska, 2014, s. 9). 

Kolejne seanse odbyły się w ramach projektu kinowego „Poza ciszą 
i ciemnością” w Warszawie, gdzie w 2008 r. zaprezentowano publiczności 
kilka fi lmów z audiodeskrypcją przygotowaną przez Fundację Zdążyć z Po-
mocą. Wg A. Musiejkiewicz projekt ten był kamieniem milowym w histo-
rii audiodeskrypcji w Polsce, zmniejszaniem „przepaści między widzami ze 
zdrowymi narządami wzroku a niewidomymi i słabowidzącymi” (Musiejkie-
wicz, 2008, s. 22–23). Z tej inicjatywy, mającej na celu inkluzję kulturalną 
i społeczną osób niepełnosprawnych wzrokowo, narodziła się Fundacja 
Kultury bez Barier. Dzisiaj jej dorobek obejmuje realizację audiodeskrypcji 
do 85 spektakli, do wystaw w 7 muzeach, a także 56 fi lmów kinowych i 28 
wydań fi lmów na DVD (KBB). 

W 2007 r. audiodeskrypcja pojawiała się na antenie TVP. Najpierw doty-
czyła kilkunastu odcinków popularnego serialu, później w audiodeskrybo-
wanej wersji pojawiły się również inne programy i seriale. W tym samym 
roku, podczas XXII Fes  walu Filmów Fabularnych w Gdyni – z inicjatywy 
ośrodka białostockiego – jeden z fi lmów zaprezentowany został z dodatkiem 
opisu deskrypcyjnego. Było to wydarzenie bezprecedensowe na skalę świa-
tową: pierwszy raz na fes  walu fi lmowym udostępniono projekcję z narra-
cją audiodeskrypcyjną. W 2007 r. w Białymstoku zaprezentowano również 
audiodeskrybowany spektakl teatralny dla dzieci, a rok później pojawiła się 
na polskim rynku fi lmowym pierwsza płyta z fi lmem z audiodeskrypcją. 
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Prezentując inicjatywy polskich środowisk związanych z audiodeskryp-
cją, można również zwrócić uwagę na projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Audiodeskrypcji „Katarynka”. Przygotowała ona w 2013 r. narrację dla osób 
niewidomych zwiedzających ZOO we Wrocławiu (Kalbarczyk, Mirowski, 
2015, s. 64). 

Nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji z 25 marca 2011 r. (Ustawa, 
2011) nakłada na nadawców obowiązek wprowadzania audiodeskrypcji 
jako udogodnienia w odbiorze materiałów audiowizualnych w TV, w wy-
miarze 10% niereklamowego czasu antenowego (Jankowska, Szarkowska, 
2014, s. 9–10). W dokumencie podana jest również defi nicja audiodeskryp-
cji („werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w au-
dycji audiowizualnej, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany 
równocześnie z audycją”). 

R. Więckowski (2010, s. 6–9) zauważa, iż audiodeskrypcja jest dla niewi-
domych jak drzwi „do krainy fi lmu, teatru i sztuk wizualnych”, pozwala im 
samodzielnie analizować symbolikę i metaforykę ukryte w audiodeskrybo-
wanym dziele oraz umożliwia nieskrępowany dostęp do dóbr kultury, nie-
jednokrotnie pozostający do tej pory w sferze marzeń i pragnień.

Warto również wymienić polskie inicjatywy mające na celu kodyfi kację 
zasad tworzenia audiodeskrypcji. Niestety dwa wzorcowe opracowania po-
chodzą z dwóch ośrodków, co skłania do refl eksji o braku ich ujednolicenia. 
Pierwsze zostało zaproponowane przez B. Szymańską i T. Strzymińskiego 
(2010). Drugie – przez I. Künstler, U. Butkiewicz i R. Więckowskiego (2012; 
zawarto tam m.in. następującą zasadę: opisujemy rzeczywistość tak, by po-
budzić wyobraźnię) w ramach Fundacja Kultury Bez Barier (por. Kalbarczyk, 
Mirowski, 2015, s. 91–98). Istnieje również najnowsza, autorska propozycja 
zasad tworzenia i przeprowadzania audiodeskrypcji, której twórcami są M. 
Kalbarczyk i J. Mirowski (tamże, s. 135–146).

Zastosowanie audiodeskrypcji w sporcie

Audiodeskrypcja wydarzenia sportowego różni się od komentarza radio-
wego, ponieważ zawiera bardziej precyzyjnie przedstawione informacje na 
temat dynamiki gry (np. interakcji między uczestnikami) oraz lokalizacji za-
wodników i miejsca przebiegu akcji. Z większą częstotliwością powtarzane 
są pewne informacje, istotne dla wyobrażenia sobie przebiegu meczu, np.: 
dotychczasowy wynik, skład drużyn, czas trwania wydarzenia, opis zacho-
wania kibiców na trybunach i tłumaczenie ich reakcji (Kalbarczyk, Mirowski, 
2015, s. 88, 112–113). 
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Przeprowadzanie audiodeskrypcji w trakcie wydarzenia sportowego, 
zdaniem Snydera (2014) sytuuje obiorców widzących w roli widzów, zaś nie-
pełnosprawnych wzrokowo (z uwzględnieniem możliwości posługiwania się 
tzw. „resztkami wzrokowymi”) sprowadza do roli słuchaczy, czy też – jak 
postuluje wielu przytaczanych w niniejszym opracowaniu autorów – do roli 
odbiorców. Ważnym spostrzeżeniem amerykańskiego badacza dotyczą-
cym istoty audiodeskrypcji jest podkreślenie jej niezbywalnego prawa do 
istnienia i funkcjonowania zawsze wtedy, gdy jakiemuś wydarzeniu (event) 
towarzyszy obraz wizualny – który sam z siebie domaga się niejako zdeskry-
bowania dla osób niewidomych i słabowidzących, celem umożliwienia im 
pełniejszego udziału w tymże wydarzeniu (Snyder 2014, s. 15; por. Szymań-
ska, 2011, s. 36–37).

Tuż przed turniejem fi nałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, 
w marcu 2012 r., na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krako-
wie przy ulicy Reymonta 22 po raz pierwszy w Polsce umożliwiono odbiór 
transmisji meczów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych. Prekursorska idea zrodziła się z inspiracji działaniami CAFE (Centre for 
Access to Football in Europe) oraz z własnych doświadczeń pracowników 
Wisły Kraków S.A., realizacja pomysłu była możliwa dzięki zaangażowaniu 
Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy (FORBG), która otacza opieką nie-
pełnosprawnych kibiców Wisły Kraków i nieprzerwanie przygotowuje i ofe-
ruje audiodeskrypcję do meczów rozgrywanych przy ul. Reymonta 22 (infor-
macja własna: G. Halat i M. Gój, Prezes FORBG, 29 listopada 2015 r.; por.: 
Michalewicz, 2014, s. 15; Nurzyński, 2012, s. 45–46). 

W tym samym czasie podobna inicjatywa pojawiła się we Wrocławiu (na 
stadionie, gdzie swoje mecze rozgrywa Śląsk Wrocław) – dzięki współpracy 
klubu z Fundacją „Katarynka”, która niedługo później zaoferowała audio-
deskrypcję meczu piłkarskiego na stołecznym stadionie przy ul. Łazienkow-
skiej (Michalewicz, tamże). 

Głównym momentem „zaistnienia” audiodeskrypcji towarzyszącej wy-
darzeniom sportowym w Polsce był turniej piłkarski Euro 2012, którego 
współgospodarzami były Polska i Ukraina. Jak podaje Michalewicz (2014), 
wszystkie z 31 meczów tychże rozgrywek opatrzone były narracją skierowa-
ną przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością wzroku, dla których 
zagwarantowano też odpowiednią liczbę biletów (40–60 na każdy mecz). 
Audiodeskrypcja nadawana była na przygotowane uprzednio, kompatybil-
ne ze stacją nadawczą (miksery i nadajniki dźwięku, urządzenia kompre-
sujące i monitorujące – część sprzętu przekazana została na wyposażenie 
Stadionu Narodowego w Warszawie) (CAFE b.) zestawy słuchawkowe, 
dostarczone przez wspomnianą CAFE. Deskrypcji meczów dokonywało 16 
(z 26 wyszkolonych uprzednio przez współpracującą w Polsce z CAFE Fun-
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dację TUS) wolontariuszy (Michalewicz, 2014, s. 154–156, opis szkolenia: 
s. 157; Nurzyński, 2012, s. 42).

Na stronie internetowej CAFE w podsumowaniu programu związanego 
z turniejem Euro 2012 przeczytać można, iż:

Jako element projektu UEFA Euro 2012 Respect Inclusion – Football with 
No Limits, CAFE dostarczało komentarz audiodeskrypcyjny dla osób nie-
widzących i słabowidzących, podczas każdego meczu turnieju na ośmiu 
gościnnych stadionach. Komentarz audiodeskrypcyjny został przedstawio-
ny w Polsce i na Ukrainie i w związku z sukcesem jakim się cieszył, wiele 
klubów do dzisiaj oferuje audiodeskrypcję kibicom na swoich stadionach 
(CAFE a).

Dodatkowo – w ramach imprez towarzyszących rozgrywkom Euro – roz-
grywano także mecze blind-footballu (szerzej o tym wydarzeniu pisała E. 
Kowalczyk, 2012, s. 47–49).

Na Stadionie Miejskim w Krakowie audiodeskrypcja przeprowadzana 
jest ze stanowiska dla mediów. Znajduje się ono na najwyższym poziomie 
trybuny położonej nad ławkami zawodników rezerwowych (z tej perspekty-
wy najczęściej prezentowane są mecze w transmisjach telewizyjnych). W jej 
realizację zaangażowani są zazwyczaj dwaj przedstawiciele fundacji FORBG. 
Jeden z niech pełni funkcję deskrybera, drugi zaś czuwa nad jakością dźwię-
ku (obaj mają bezpośredni odsłuch transmitowanego sygnału audio). 

Niezwykle cennym technicznym udogodnieniem dla samych prezente-
rów audiodeskrypcji i pośrednio dla jej obiorców jest możliwość skorzysta-
nia z obrazu telewizyjnego produkowanego przez ofi cjalnego partnera Eks-
traklasy SA – stację Canal+ (por. Michalewicz, 2014, s. 155). Z relacji audio-
deskryberów wynika (informacja własna, 29 listopada 2015 r.), iż umożliwia 
to lepszą (niż samo obserwowanie meczu z loży medialnej) orientację w wy-
darzeniach boiskowych. Stanowi również niezwykle cenne źródło informacji 
na temat zdarzeń niedostępnych kibicom znajdującym się na stadionie. Wy-
mienić można zbliżenia na zawodników czy ławkę trenerską, prezentowane 
przez nadawcę statystyki i wywiady, a przede wszystkim powtórki akcji – ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich sytuacji kontrowersyjnych (fau-
le, kontuzje, ofsajdy itp.). Praktycznie rzec ujmując, można stwierdzić, że 
audiodeskrypcja w takim wydaniu – z takim bogactwem informacji – daje 
możliwość zapoznania się z wiadomościami dostępnymi widzom przed tele-
wizorami. Nie dziwi zatem fakt, iż również niektóre widzące osoby korzysta-
ją na trybunach z narracji audiodeskrypcyjnej.

Trybuna, z której nadawana jest audiodeskrypcja meczów Wisły Kraków, 
znajduje się po przeciwnej stronie boiska w stosunku do sektora E, na któ-
rym zazwyczaj zasiadają osoby zapraszane prze fundację FORBG. Mimo to 
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audiodeskryber opisuje wydarzenia z perspektywy widza – niejednokrot-
nie nawet odwraca się, aby w ferworze prezentowania narracji nie popełnić 
błędu w konstruowaniu sformułowań typu „po prawej stronie boiska”, „z 
lewego narożnika” itp.). 

W audiodeskrypcji meczów Wisły Kraków – oprócz informacji na temat 
wydarzeń boiskowych – podawane są także opisy reakcji trybun czy przygo-
towanych elementów wspierających doping (sektorówki, kartoniady itp.). 
Praktyka ta wpisuje się w jedną z defi nicji audiodeskrypcji, która mówi, iż 
jest to „komentarz wpleciony w ścieżkę dźwiękową, wykorzystujący pauzy 
w dialogach, aby opisać to, co się dzieje na ekranie, postaci, miejsca, mimi-
kę twarzy, język ciała, kos  umy, rekwizyty” (Ofcom, 2010, s. 13, za: Kalbar-
czyk, Mirowski, 2015, s. 75). 

I. Michalewicz (2014, s. 157), opisując wskazówki, którymi mieli kiero-
wać się audiodeskryberzy podczas prowadzenia narracji w czasie meczów 
Euro 2012, wspomina: „sugerowano nam, abyśmy nie unikali subiektyw-
nych opisów i porównań (nie zapominając przy tym o precyzyjności opisu)”. 
Z informacji własnej wynika, że audiodeskrypcja meczów piłkarskich Wisły 
Kraków jest podawana w podobny sposób.

Jak podają Kalbarczyk i Mirowski,

do wspólnych cech audiodeskrypcji i komentarza sportowego można za-
liczyć przyzwolenie, a wręcz wymóg emocjonalnego podejścia audiode-
skryptora/komentatora do opisywanego/komentowanego wydarzenia. 
Dobry audiodeskryptor sportowy to z pewnością tak samo zapalony kibic 
i znawca danej dyscypliny, jak komentator sportowy (Kalbarczyk, Mirow-
ski, 2015, s. 113). 

W literaturze przedmiotu znaleźć można korespondującą w powyższy-
mi obserwacjami (zarówno w kwes  i specyfi ki szkolenia audiodeskrybera 
podejmującego się tej formy narracji, jak i w akcentowaniu umiejętności 
i wiedzy sportowej) informację, wedle której efektem audiodeskrypcji pro-
wadzonej na żywo jest perspektywa rozwoju tzw. audiodeskrypcji symulta-
nicznej, czyli realizowanej w sposób analogiczny do tłumaczenia symulta-
nicznego oraz z wykorzystaniem podobnego sprzętu (s. 161–162; o narracji 
symultanicznej por. Ofcom, 2000, s. 30). 

Jak zauważa Snyder (2014, s. 100), osoby niepełnosprawne wzrokowo 
mają utrudniony, ograniczony dostęp do wydarzeń, które ze swej natury są 
w pierwszej kolejności odbierane wzrokowo. Do ograniczeń losowych nale-
ży dodać koszty fi nansowe, związane z transportem tychże osób i pozostałe 
związane np. z realizacją audiodeskrypcji. Dlatego postuluje on, aby audio-
deskrypcja była jak najszerzej popularyzowana – w wersji umożliwiającej 
coraz powszechniejszy dostęp do niej osobom dotkniętym wadami wzroku. 
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W polskiej rzeczywistości meczów piłkarskich – kalkulacja ta wyraża się 
w zestawieniu następujących kosztów: bilet na mecz, transport na stadion, 
czas dojazdu, zaangażowanie i czas osób towarzyszących. Dlatego fundacja 
FORBG oferuje dla osób niepełnosprawnych pulę biletów za symboliczną 
złotówkę i bezpłatną audiodeskrypcję, możliwą do odsłuchania bez ko-
nieczności wypożyczania jakiegokolwiek sprzętu. Odbiór sygnału możliwy 
jest bowiem na odbiornikach radiowych uczestników meczu na częstotliwo-
ści 98,3 FM. Nie ma zatem konieczności używania żadnych innych, specjal-
nych odbiorników radiowych czy infraredowych (por. Snyder, 2008, s. 194).
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