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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom pod tytułem Kwestie
i problemy społeczne współczesnego świata. W tomie zawarto refleksje badaczy
z rożnych ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagieloński. Autorzy w pracach zawartych
w książce przedstawiają swoje poglądy oraz refleksje na temat problemów pojawiających się w XXI wieku.
Zaprezentowane teksty zostały podzieleone na dziewięć rozdziałów. Niniejszą publikacje poprzedza Wstęp wraz z wierszem Ewy Judy pt. Dzień jak
co dzień:
Każdego dnia idę pod wiatr
Naprzeciw swym marzeniom,
Każdego dnia spoglądam wstecz
Hołdując pięknym wspomnieniom.
Czasami śmiech, czasami łzy
Idą wraz ze mną drogą,
Upór, zapał, serca rytm
A skargi niewiele pomogą.
Idę tak w dzień, gdzie serca głos
Potrafi mnie zaprowadzić,
Gdzie wyciągnięta serdeczna dłoń
Dotknięciem może ból osłabić.
Nie waham się gdzie dalej iść,
Gdy głos swej duszy słyszę,
Tylko nierzadko sił mi brak,
Gdy los scenariusz pisze.
Nie zawsze jest tak jak się chce,
Nie zawsze się układa,
Czasem oddając serca moc
Ktoś na to krzyknie: „żenada”.
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Gdy czasu brak, ogłady też,
Świat taki zagoniony,
Należy dobrze rozejrzeć się
Na wszystkie cztery strony.
I szukać tych, co serce nam
Nadzieją napełniają,
Nad obowiązek, paragraf, grant
Marzenia ludzkie kochają.
I ja tak idę przez świata kres
Szukając tych właśnie ludzi,
Dla których zwykły ludzki gest
Niezwykłe emocje budzi.
I w świecie tym, nie zawsze złym,
Bo dobra w nim jest wiele,
Ja odnajduję życia rym
I słowo przyjaciele.

Analizy zawarte w niniejszej publikacji otwiera rozdział pierwszy autorstwa Joanny Garbulińskiej-Charchut zatytułowany Dom i wolontariat elementy bezpieczeństwa jednostki. Autorka ukazuje dom jako istotną część jednostkowego budowania spokoju oraz wolontariat - ważny z punktu widzenia
grupy, społeczeństwa. Autorka omawia różne płaszczyzny obu pojęć.
Kolejny rozdział autorstwa Marty Magdoń nosi tytuł Samotność wyborem czy koniecznością? Autorka porusza temat samotności ukazując jego dwie
strony. W pierwszej części skupia się na wolontariacie dla osób starszych jako
formie spędzania wolnego czasu. Druga część poświęcona jest osobistej refleksji dotyczącej współpracy z osobami, które korzystają z pomocy szeroko
pojętego wolontariatu.
W rozdziale III pod tytułem Bezrobocie jako współczesne zagrożenie XXI
wieku w Polsce autorstwa Grzegorza Czapskiego zostały opisane definicje bezrobocia. Następnie przedstawiono współczesne przyczyny i skutki bezrobocia
oraz zagadnienie to w kontekście zagrożenia. Zaprezentowano również analizy
na temat bezrobocia w Polsce od 2000 do kwietnia 2020 roku.
Istotne kwestie zostały zawarte w rozdziale IV pod tytułem Matka XXI
wieku. Funkcjonowanie instamatki w cyfrowym świecie autorstwa Marty Luber oraz Łukasza Buksy. Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniu
kreowania się w social mediach, a mianowicie matek, które regularnie dzielą
się swoim macierzyństwem w sieci. W części pierwszej autorzy przedstawili
8
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genezę tego zjawiska oraz aktualną nomenklaturę bazującą głównie na zapożyczeniach z języka angielskiego. Następnie zaprezentowano specyfikę grupy
matek-influencerek, aktywnych na wszelkiego rodzaju portalach parentingowych oraz w mediach społecznościowych. Uwzględniono przyczyny oraz
skutki rodzicielstwa przenoszonego do sfery Internetu. Przedstawione zostały
zarówno blaski jak i cienie coraz bardziej popularnej postawy mam „żyjących”
w sieci. Podjęto także analizę zagadnienia szans wynikających ze zjawiska sharentingu, jak również zagrożeń, które takie zachowania implikują.
Natomiast w rozdziale V niniejszej dysertacji pt. Analiza case study dotycząca Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii autorki Marlena Stradomka
i Karolna Wróbel przedstawiły zgadnienie związane z zachowaniami suicydalnymi emigrantów przebywających w Wielkiej Brytanii.Badania były realizowane od 2016 roku w grupie Polaków. W rozdzialeopisano i omówiono
dwa studia przypadków osób zgłaszających się do Polskiego Towarzystwa
Suicydologicznego. Praca ma wymiar teoretyczno-praktyczny, gdyż obejmuje
zagadnienia teoretyczne dotyczące samobójstwa i aktów autodestrukcyjnych
oraz szereg zastosowań implikacyjnych w ujęciu suicydologicznym.
W rozdziale VI pod tytułem Polityka bezpieczeństwa a Edukacja dla
Bezpieczeństwa autorstwa Jolanty Martuszewskiej scharakteryzowano politykę
bezpieczeństwa w oparciu o potrzeby Edukacji dla Bezpieczeństwa. W niniejszej
pracy zostały przedstawione także zagrożenia terroryzmu, które występuje
w społeczeństwie. Kwestie te powinny być uwzględniane jako propozycja, która
może być zawarta w programie nauczania przedmiotów opartych na aspektach
związanych z bezpieczeństwem.
W rozdziale VII pod tytułem Rola i znaczenie konspektów psychoedukacyjnych dedykowanych młodzieży uczącej się autorstwa Janusza Kawy zostały
przedstawione aspekty sporządzania konspektów do zajęć dydaktycznych.
Dokumenty te przygotowywane są przez nauczycieli i praktykantów, którzy
prowadzą zajęcia m.in. z młodzieżą. Prawidłowo przygotowany konspekt zajęć, ma na celu pomoc w działaniach edukacyjcnch. Autor tekstu przybliża
tematykę stresu na bazie czego został opracowany konspekt zajęć. Warto zauważyć, że wymianiony dokument jest cenną formą pozwalającą w sposób
efektywny poprowadzić zajęcia, z uwzględnieniem innowacyjnych metod
prowadzenia zajęć.
W rozdziale VIII pod tytułem Dobro jako wyznacznik wartościowania
przepisów obowiązującego prawa, autorstwa Tomasza Słapczyńskiego, został poruszony istotny ponadczasowo problem wartościowania prawa przez
pryzmat definiowania dobra. W swoim artykule porusza kwestie klasyfikacji
9
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dobra w naukach prawnych, rozróżniając dobra grupowe i indywidualne, dobra powszechne oraz prywatne. Autor rodziału stara się przy okazji sklasyfikować wybrane zagadnienia w taki sposób, aby były one jak najbardziej użyteczne dla prawa i przez to służyły społeczeństwu w sposób skuteczny.
W rozdziale IX autorstwa Marleny Stradomskiej zwrócona została uwaga
na zagadnienia samobójstwa. W artykule Psychologia samobójstwa – wybrane
zagadnienia zwraca uwagę na ważne czynniki dotyczące samobójstwa jako zagrożenia globalnego. Można wyróżnić czynniki ryzyka czy chroniące przed
podjęciem decyzji o akcie autodestrukcyjnym. Oprócz analiz teoretycznych
w rozdziale zamieszczone zostały konkretne procedury postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia np. podczas odbywania kary więzienia w zakładach karnych.
W rozdziale X autorstwa Khrystyny Bidonko, Mateusza Barłóga oraz
Marleny Stradomskiej pt. E-narkotyki - pojecia, istota, charakterystyka zjawisk autorzy zajęli się analizą kwestii związanej z e-narkotykami. Autorzy
wskazują, że istnieje możliwość uzależnienia się od różnych substancji, a także
plików dźwiękowych. Praca ma wymiar teoretyczno-praktyczny, gdyż oprócz
aspektów wynikających z literatury przedmiotu prezentują szereg implikacji
praktycznych umożliwiających profilaktykę. Brak wiedzy na temat nowoczesnych zagrożeń może przyczyniać się do zwiększenia problemów w XXI wieku. Zważając w szczególności na to, że osoby żyjące w nowoczesnym świecie
chcą być coraz bardziej efektywni, produktywni i zmotywowani do pracy.
W takich właśnie sytuacjach szukają możliwości pobudzenia się do wykonywania określonych czynności, co może mieć w perspektywie bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia i życia jednostki.
Publikację kończy rozdział pod tytułem Bezrobocie jako problem krajów
Unii Europejskiej, autorstwa Grzegorza Czapskiego zostały opisane sytuacja na
rynku pracy w państwach wspólnoty. Przedstawiono definicje oraz współczesne skutki bezrobocia i skale bezrobocia w poszczególnych państwach UE od
2010 do 2019 roku.
Wymienione treści nie wyczerpują tematyki związanej z Kwestiami i problemami społecznymi współczesnego świata, gdyż ilość tematów jest niemożliwa
do podjęcia w jednej publikacji ze względu na ilość i złożoność niniejszych
treści.
Redaktorzy pragną serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych artykułów: prof. nadzw. dr. hab. Krzystofowi Żarna, dr. inż. Michałowi
Kruszyńskiemu, dr. Joannie Leśniak, dr. Izabeli Marczykowskiej, dr. Maciejowi Milczanowskiemu, dr. Martynie Nawrockiej, dr. Agnieszcze Małek, dr.
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Tomaszowi Świdrowi, a także dr. Iwonie Rzeszutek, mgr. Lucynie Kwiatkowskiej oraz mgr. Marzenie Jakubek i mgr. Agnieszce Bień za cenne i życzliwe
wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Marlena Stradomska
Redaktorzy naukowi tomu
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DOM I WOLONTARIAT
– ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
JEDNOSTKI
HOME AND VOLUNTEERING
- ELEMENTS OF INDIVIDUAL SAFETY

Wstęp
Z pojęciem bezpieczeństwa (międzyludzkiego, osobistego, ekonomicznego) wiąże się wiele innych terminów. Wśród nich można wymienić bezpieczeństwo, jakie daje możliwość posiadania domu oraz bezpieczeństwo,
jakie oferuje wolontariat. Bezpieczeństwo związane z domem można przyporządkować bezpieczeństwu własnemu, natomiast bezpieczeństwo połączone
z wolontariatem – jako spokój innych osób. Artykuł stanowi próbę określenia
czym są dom oraz wolontariat.
Znaczenie pojęcia dom
Pojęcie „dom” ma wiele znaczeń i może być prezentowane w wielu kontekstach. W najprostszym znaczeniu jest to po prostu budynek –
jedno lub wielorodzinny, mający różnorodną formę i kształty. Taki dom
z założenia powinien dawać fizyczne bezpieczeństwo, być miejscem, do
którego można wrócić po dniu pracy, nauki, czy przebywania poza jego
murami. Dom można urządzić tak, jak pozwalają na to fundusze, ale również
– co wydaje się być bardzo ważnym – jak podpowiada indywidualny zmysł
estetyczny posiadacza budynku.
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Dom jako budynek
Dom – jako budynek – to również miejsce spotkań, adres, pod którym
można znaleźć daną osobę, czy całą rodzinę. Zamożni próbują na wiele sposobów wyróżnić swoją osobę poprzez wznoszenie spektakularnych i oryginalnych zabudowań, które urządzają wewnątrz z dużą pieczołowitością.
Dlatego dom to również swoista wizytówka jego właściciela, w której
nie tylko on się dobrze czuje, ale którym opowiada o sobie. Jeśli jest na przykład miłośnikiem kwiatów – pokazuje to poprzez staranne ich dobranie, czy
posiadanie ich w większej ilości niż ktoś, kto traktuje je w zwyczajny, mało
wyjątkowy sposób. W takim przypadku dom staje się nierozerwalną częścią
właściciela, do które powraca się z nieukrywaną radością. W takich sytuacjach
dobrym zdaje się być przysłowie „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.
Posiadanie własnego domu z jednej strony jest czymś naturalnym, ale
z drugiej strony czymś bardzo pożądanym – o czym dobitniej mogą przekonać się ci, którzy go stracili.
Dom rodzinny
Innym terminem jest dom rodzinny. Jest to termin o szerszym znaczeniu.
Tutaj dochodzi jeszcze aspekt „zjawiska pierwszeństwa”, w którym wiele osób
przywiązuje się do tego, czego doświadczali po raz pierwszy.
Ponadto z domem rodzinnym wiążą się wspomnienia z najpiękniejszego
(przynajmniej dla wielu ludzi) okresu życia człowieka – dzieciństwa, czy dorastania. W pamięci o rodzinnym domu są twarze, słowa, gesty osób, które
z upływem lat starzeją się i umierają, ale we wspomnieniach rodzinnego domu
żyją i uśmiechają się.
Wiele osób opuszcza rodzinne domy z chwilą wejścia w dorosłe życie,
inni – kiedy na przykład wyjeżdżają na studia, a później zostają w mieście,
w którym zdobywali wyższe wykształcenie. Wówczas dla wielu osób dom rodzinny to bardzo miłe wspomnienia, które pozwalają się przenieść w świat,
w którym nie było problemów dorosłych.
Szczęśliwy dom rodzinny to nie tylko obecność ludzi, to także ich ciepło. Idealny dom rodzinny tworzy pełna i kompletna rodzina, to miejsce,
w którym nie a patologii społecznych, w którym każdy wie jaka jest jego rola –
matka zna i spełnia się w roli matki, ojciec – ojca, dziadkowie w swoich, dzieci
– w swoich i tak dalej.
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Dom rodzinny jest też traktowany z dużym sentymentem przez osoby,
które z różnych względów wyjechały zagranicę. One z nostalgią wspominają
nie tylko kraj, ale także to środowisko i konkretne miejsce, które zostawiły.
Często z utęsknieniem oczekują na informacje z rodzinnego domu, przeżywają na odległość radości i troski, których doświadczają bliscy, tworzący go.
Idealny dom rodzinny to taki, który ma w sobie dużo ciepła i życzliwości. To takie miejsce i osoby, które czekają na powrót tych, którzy wyszli.
Daje nie tylko zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, ale także pomaga rozwijać
się poszczególnym jednostkom, nie tracąc przy tym niczego ze swej specyfiki.
Osoby, które nie mają dobrego domu rodzinnego – nie mam tutaj na
myśli pokaźnych zasobów materialnych, ale pozytywnej gamy uczuć – mogą
mieć zaburzony obraz tego, jak powinien wyglądać taki dom. W późniejszym
okresie życia – nie mając prawidłowych wzorców – mogą mieć problemy ze
stworzeniem ogniska domowego, które jest pełne ciepła i miłości.
Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna
Dom rodzinny w pedagogice to jedna z podstawowych instytucji/miejsc,
które służy wychowaniu człowieka. Dziecko od najmłodszych lat uczy się
świata, poznaje go. Zanim wejdzie w stały kontakt z rówieśnikami (pójdzie
do przedszkola, szkoły itd.), wpierw przebywa w rodzinnym domu. Tutaj
uczestniczy w procesie socjalizacji, czyli wdrażania do społeczeństwa. Tutaj
poznaje prawidłową hierarchię rodziny i środowiska, uczy się poszanowania
dla innych ludzi, pracy, historii itd.
Wówczas dziecko poznaje podstawowe kategorie, uczy się wchodzić
w role społeczne, poznaje czym jest dobro, zło, co trzeba czynić, a czego nie.
Uczy się odpowiednich zachowań. Dom rodzinny socjalizuje człowieka przy
udziale innych części wkomponowanych w społeczeństwo. Mam tutaj na myśli na przykład: różnorodne święta, w których uczestniczy, zwyczaje, kultywowanie tradycji i inne.
Rozpatrując dom rodzinny jako kategorię pedagogiczną trzeba powiedzieć, że dzięki niemu dziecko uczy się świat, nie tylko poznaje go, ale zaczyna
rozumieć mechanizmy, które nim rządzą.
Dla pełnego procesu socjalizacji, dom rodzinny powinien współpracować ze środowiskiem i innymi instytucjami społecznymi.
Wiele osób często zapomina o wychowawczej roli domu rodzinnego.
A to przecież rodzice są autorytetami w przypadku zwłaszcza małych dzieci. Nierzadko wartości, które człowiek przyswoi w rodzinnym domu, są
15
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przekazywane dalej w środowisku nie tylko lokalnym. Kształtowanie prawidłowych wzorców u dzieci sprawia, że wyrastają na osoby, które lepiej potrafią
się odnaleźć we współczesnym świecie.
Wolontariat wyzwaniem współczesności
Wolontariat jest bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie. Warto uzmysłowić sobie że nigdy nie było takiego czasu na ziemskim globie aby wszyscy
nie istnieli potrzebujący, ubodzy, bezdomni i chorzy ludzie – słabsze jednostki nie mogące sobie poradzić w otaczającej ich rzeczywistości. Również
w dzisiejszych czasach – w których mamy do czynienia z bardzo dużym rozwarstwieniem światów, w którym – z jednej strony są bardzo bogaci, żyjący
w dostatku ludzie, a z drugiej – jednostki żyjące poniżej minimum egzystencji,
czyli zastraszająco niskiej kwoty.
Wolontariat ma korzenie w filantropii, która w prostym rozumieniu
sprowadza się do umiłowania człowieka. Pierwowzorem filantropa był Prometeusz, który kochał ludzi i chcąc im pomóc, poświęcił się dla nich. W starożytnej Grecji i Rzymie istniały też tak zwane frumentacje, czyli rozdawnictwo
zboża dla najbardziej potrzebujących, ubogich mieszkańców.
Również tradycja chrześcijańska ma w swojej historii postacie, które
można uznać za prekursorów wolontariatu. Do takich przykładów należy Samarytanin, który pomógł potrzebującemu – mężczyźnie pobitemu przez zbójców. To nie jedyny przypadek solidaryzowana się z cierpiącymi.
W średniowieczu pomagano ludziom poprzez budowanie instytucji pomagających biednym. Powstawały szpitale, czy domy opieki dla potrzebujących. W czasach nowożytnych budowano także domy ubogich, w których
ubodzy mogli pracować. Tam też wprowadzano kontrolę dla ich życia i postępowania. Również wtedy powstawały domy poprawcze, Kościół rozszerzał
swoją działalność, której przykładem był Święty Wincenty a Paulo – założyciel bractwa charytatywnego i patron ubogich i więźniów, oraz działań miłosiernych i wszystkich „Stowarzyszeń Miłosierdzia” działających w Kościele
katolickim.
W XIX wieku – w dobie rozwoju przemysłu, maszyn parowych i większego zapotrzebowania na robotników, Papież Leon XIII ogłosił Encyklikę
Rerum (Rzeczy Nowych), która jest uważana za cezurę w rzymskokatolickiej
nauce społecznej. W zapisach Encykliki znajdują się między innymi słowa
o obowiązku państwa, jakim jest ochrona pracownika poprzez zapewnienie mu
niedzielnego odpoczynku, minimalnej płacy, a także trwałości zatrudnienia.
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Według Papieża Leona XIII, zadaniem Kościoła jest wspieranie dzieła pojednania między pracodawcami a pracownikami poprzez nieustanne przypominanie praw i obowiązków wszystkich zainteresowanych.
W Polsce do zasłużonych chrześcijańskich prekursorów wolontariatu należał na przykład Brat Albert Chmielowski, znany jako święty Brat Albert,
który w pełni poświęcił się chorym, bezdomnym i potrzebującym.
W 1897 roku powstał Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca w Polsce i na świecie. 16 listopada 1945 roku w Londynie powołano
do życia UNESCO – organizację wyspecjalizowaną ONZ, której głównym
złożeniem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury,
sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu
na kolor skóry, status społeczny i religię.
W latach 90. XX wieku nastąpił większy wzrost zjawiska wolontariatu
w postaci organizacji pozarządowych. Do osób ważnych dla polskiego wolontariatu należy Barbara Hansen, która podczas swoich pobytów w Polsce wielokrotnie podejmowała próbę zainteresowania wolontariatem liczne organizacje.
W 1993 roku Dyrektor Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych
(BORIS) Paweł Jordan, rozpoczął realizację programu „Centrum Wolontariatu”, które miało pełnić funkcję „skrzynki kontaktowej” dla wolontariuszy
i wszystkich osób oraz instytucji zainteresowanych ich pomocą. Siedzibą Centrum została Warszawa.
W 2003 roku powstała Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowano ją siedem lat później.
Organizacje działające w ramach szeroko pojętego wolontariatu niosą nie tylko pomoc w zaspokojeniu potrzeb z najniższego szczebla piramidy
A. Maslowa, ale także pomagają ludziom w sferze psychicznej, czy rozwoju różnego rodzaju zdolności. Wolontariat to także korzyść dla osób, które
w nim pracują. Są jeszcze ludzie, dla których uśmiech drugiego człowieka
to zapłata za misję. Pomoc innym może pobudzić w jednostce pokłady tak
zwanego zdrowego egoizmu, który pozwala czerpać zadowolenie z pomocy
innej osobie.
Wolontariat w liczbach
Jak wskazują badania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie, około 12% Polaków jest w niego zaangażowana.
Z tego prawie 2% rodaków poświęca mu około 50 godzin rocznie. 5h przeznacza na niego około 1,6% osób w naszym kraju. Ludzie głównie angażują
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się w działalność organizacji kościelnych, ale także w dużej mierze pracują
bezinteresownie na rzecz: OSP, GOPR, czy WOPR.
W ośrodkach ROPS analizie poddano także współpracę tego typu placówek z wolontariuszami. Po analizie wyników uzyskano odpowiedź, że około
70% tego typu placówek nie współpracuje z wolontariatem. Być może jest to
spowodowane niewiedzą, strachem przed zastąpieniem etatowych pracowników przez wolontariuszy. Ośrodki, które współpracują z osobami nastawionymi na szeroko rozumianą bezinteresowność, są zadowolone z kooperacji
i z tego, że nie ma problemów ze znalezieniem chętnych osób do tego typu
działań.
W jakim wieku są osoby wspierające organizacje pożytku publicznego
i organizacje pozarządowe? To głównie młodzież, która stanowi około 57,14%
wszystkich wolontariuszy. Osoby starsze to około 12,24%. Pozostała grupę
stanowią dorośli.
Małopolskie organizacje pozarządowe prowadzą dwa typy działalności –
ciągły (stanowi 44% działalności) i akcyjny (56%). Rejonem o największym
nasileniu tego rodzaju pracy jest region oświęcimski.
Ponadto po analizie wyników uzyskano odpowiedź, że około 70% tego
typu placówek nie współpracuje z wolontariatem. Być może jest to spowodowane niewiedzą, strachem przed zastąpieniem etatowych pracowników przez
wolontariuszy. Ośrodki, które współpracują z osobami nastawionymi na szeroko rozumianą bezinteresowność, są zadowolone z kooperacji i z tego, że
nie ma problemów ze znalezieniem chętnych osób do tego typu działań (por.
Solecka-Florek 2011, s. 1).
Ograniczenia w wolontariacie
Zagadnienie związane z wolontariatem boryka się z różnorodnymi problemami. Należą do nich np.:
- brak strategicznych rozwiązań w jego zakresie,
- relatywnie ograniczony system wsparcia,
- wciąż zbyt niski poziom wiedzy o wolontariacie,
- mały prestiż wolontariatu.
Wśród największych problemów dotyczących wolontariatu można
wymienić:
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- postrzeganie wolontariusza jako niekompetentnej osoby, który nie
potrafi znaleźć płatnej pracy z zakresu wykonywanych prac związanych
z wolontariatem,
- przeciążenie obowiązkami, gdy praca wolontariusza jest zamiennikiem
obowiązków wykonywanych przez pracownika etatowego. Nagannym zjawiskiem jest zobowiązanie wolontariusza do wykonywania takiej samej pracy,
w takim samym wymiarze godzinowym, jak osoby zatrudnionej w pełnym
wymiarze godzinowym,
- złą organizację pracy,
- brak zadowalających rezultatów, wynikających np. ze złej organizacji
pracy koordynatora wolontariatu lub samego wolontariusza,
- brak specjalistycznej wiedzy i umiejętności, również ograniczona pomoc, która powinna zostać udzielona w placówce korzystającej z usług
wolontariusza,
- trudności wynikające z kontaktów z pracownikami etatowymi. W tym
miejscu warto również wspomnieć o kwestii nierzadkiego braku porozumienia wolontariuszy z pracownikami etatowymi, którzy często boją się, że zostaną przez nich zastąpieni. Nie da się jednoznacznie poznać przyczyn tej obawy – być może część etatowych pracowników podchodzi do swojego zawodu
w sposób schematyczny, w część działań może się wkradać rutyna. Być może
wolontariusz, jako nowa, często młoda osoba – ma więcej zaangażowania
w zajęcia, którymi nie zajmuje się przez przysłowiowe osiem godzin. Być może
u części „etatowych pracowników” przychodzi wypalenie zawodowe. Być
może też mają tak dużą styczność z systemem pomocy, że wiedzą, że nie
są w stanie pomóc wszystkim, którzy tego wymagają, co może owocować
zniechęceniem.
- trudności w kontaktach z podopiecznymi, które są efektem np. braku
wiedzy lub doświadczenia na temat specyfiki pracy z określonymi grupami
społecznymi,
- brak wpływu na decyzje, gdy trafne pomysły wolontariusza nie są wykorzystywane w pracy z podopiecznymi,
- brak wsparcia ze strony innych wolontariuszy – brak współpracy, kooperacji, możliwe działanie na zasadzie konkurencji, a nie życzliwości i budowania dobrych relacji.
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Czynniki wpływające na rozwój wolontariatu
Do czynników, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać na zjawisko wolontariatu można zaliczyć np.:
- profesjonalizację wolontariatu, obejmującą m.in. podpisanie umowy
z wolontariuszem, zapewnienie mu odpowiednich pomocy, środków do wykonywania pracy z podopiecznymi,
- jego promocję na przykład w mediach, w szkołach, podczas różnorodnych kampanii, czyli tworzenie pozytywnego wizerunku pracy społecznej,
- edukacja w zakresie wolontariatu, z podkreśleniem jego pozytywnych
cech,
- rozwijanie systemu wsparcia poprzez budowanie sprawnie działających
struktur wolontariatu.
Wszystko to musi współdziałać z dobrą koordynacją. Wolontariusz powinien czuć się bezpieczny, na każdym etapie swojej działalności powinien
otrzymać stosowną pomoc. Docenienie jego zaangażowania jest cechą pożądaną, sprawia, że wolontariusz jest bardziej oddany swojej pracy i wykonuje
ją z większym zapałem.
Dlaczego ludzie angażują się w wolontariat
Do głównych motywatorów decydujących o tym, że jednostka angażuje
się w działalność związaną z wolontariatem, można zaliczyć m.in.:
1. Potrzebę pomagania innym, które można wytłumaczyć jako zdrowy
egoizm, gdy obie strony zyskują określone korzyści – w przypadku wolontariusza najczęściej niematerialne,
2. Zdobycie doświadczenia, które wolontariusz może później wykorzystać np. w swojej pracy zawodowej lub w życiu osobistym,
3. Osobistą satysfakcję, która jest niewymierna, ale sprawia, że jednostka czuje się potrzebna, ważna, wartościowa,
4. Poczucie przydatności, która może skutkować podniesieniem postrzegania własnej wartości, samooceny,
5. Poznanie specyfiki funkcjonowania różnorodnych placówek, gdzie
bez pracy wolontariackiej jednostka nie mogłaby poznać ich funkcjonowania,
co może przydać się w pracy zawodowej lub wzbogacić własną wiedzę na temat określonej zbiorowości społecznej,
6. Nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni.
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Umiejętności wolontariusza
Wolontariusz ma możliwość nie tylko udzielenia pomocy innym ludziom, ale także może zdobyć wiele nowych umiejętności w postaci np.:
1. Ciekawego organizowania czasu wolnego, zarówno własnego, jak
również podopiecznych,
2. Rozwiązywania problemów własnych oraz grupy korzystającej
z pracy wolontariusza,
3. Swobodnego komunikowania się,
4. Sprawności w kontaktach interpersonalnych – wolontariusz ma okazję spotkać osoby o różnych cechach charakteru, z różnorodnymi dysfunkcjami, różnym wieku, statusie ekonomicznym, itd.,
5. Czynnego słuchania innych, reagowania na ich potrzeby,
6. Wyrozumiałości wobec np. dysfunkcji fizycznych, psychicznych podopiecznych, współpracowników, przełożonych, zachowań poszczególnych
osób i grup społecznych,
7. Tolerancji, poszanowania odmienności, dążeń innych ludzi,
8. Okazywania emocji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych,
przemyślanych oraz nagłych,
9. Umiejętności wyrażania siebie poprzez wiele czynników – zachowanie, ubiór, mowę werbalną i niewerbalną,
10. Empatii ukierunkowanej na drugiego człowieka, jego ograniczenia,
braki, możliwe niezrozumiałe zachowanie,
11. Udzielania pierwszej pomocy,
12. Umiejętności bycia asertywnym, gdy np. podopieczny wymaga zbyt
wielu działań ze strony wolontariusza, gdy współpracownicy, przełożony naciskają na wykazanie się określonym zachowaniem.
Dlatego być dla innych to:
- postawa zaangażowania w życie i wiarę,
- człowiek przekraczający siebie – swoje ograniczenia, obawy, strach,
ułomności,
- miłość, która jest największym wymiarem człowieka,
- dobro jako naczelna zasada działania, w szczególności dążenie do dobra
drugiego człowieka,
- praca na rzecz sprawiedliwości społecznej, pozwalająca na likwidowanie
barier i różnego rodzaju nierówności,
- ma trzy postawy:
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1. dążenie do prostego życia,
2. odrzucanie niesprawiedliwych zysków
3. zmianę niesprawiedliwych struktur.
Wolontariat więźniów
Dzięki wolontariatowi więźniowie wzmacniają swoje cechy osobowości.
W swojej pracy miałam okazję poznać więźnia, który brzydził się własnym
nowonarodzonym dzieckiem. Przerażały go sterty pieluszek i opieka nad maluchem. Jednak mężczyzna w więzieniu pracował z podopiecznymi ośrodka
pomocy społecznej, których mył, karmił i wykonywał inne czynności. Po
pewnym czasie stwierdził, że nie wyobraża sobie pracy na innym stanowisku,
choć wcześniej dano mu do wyboru także wykonywanie prac porządkowych
na cmentarzu żydowskim oraz możliwość prowadzenia prac remontowych
w budynkach.
Taka i inne historie pokazują, że nie można oceniać ludzi tylko i wyłącznie przez pryzmat złych uczynków, które popełnili w przeszłości. Dla
części więźniów taki wolontariat może być nie tylko dobrym elementem
procesu resocjalizacji, ale także zwiększenie szansy na znalezienie zatrudnienia po wyjściu z więzienia. Nie wszyscy pracodawcy boją się zatrudnić osobę
„z przeszłością”.
Podsumowanie
Bezpieczeństwo jednostki i społeczności można powiązać z wieloma czynnikami. Bezpieczeństwo indywidualne, międzyludzkie i ekonomiczne można
budować przy pomocy wielu czynników, takich jak np. dom czy wolontariat.
Te definicyjnie odmienne pojęcia stanowią istotny element tworzenia spokoju.
Dom wiąże się z przede wszystkim jednostkowym bezpieczeństwem, a wolontariat – ze spokojem określonej grupy osób.
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STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jednostki i społeczności można powiązać z wieloma
czynnikami. Ważne, aby budować je na solidnych podstawach. Jedną z nich
jest dom i to, co się z nim wiąże. Dom jest szczególnie istotny w życiu jednostki – daje oparcie, uczy funkcjonowania w otaczającym świecie, jako budynek – daje schronienie. Innym pojęciem, związanym z grupą jest wolontariat.
Dom i wolontariat – choć definicyjnie odmienne pojęcia, stanowią istotny
element tworzenia spokoju. Artykuł stanowi próbę rozwinięcia znaczenia obu
wspomnianych pojęć.
Słowa kluczowe: dom, wolontariat, bezpieczeństwo, jednostka,
społeczeństwo
SUMMARY
Individual and community safety can be linked to many factors. It is
important to build them on a solid foundation. One of them is the home. The
home is particularly important in the life of an individual. It gives support,
teaches how to function in the surrounding world, as a building - it provides
shelter. Another term related to the group is volunteering. Home and volunteering - although different terms by definition, are an important element in
creating peace. The article is an attempt to develop the meaning of both of
these terms.
Keywords: home, volunteering, security, individual, society
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SAMOTNOŚĆ WYBOREM
CZY KONIECZNOŚCIĄ?
SOLITUDE A CHOICE OR NECESSITY?

Wstęp
Człowiek do pełnego rozwoju i realizacji siebie jako osoby potrzebuje
szeroko pojętej relacji i interakcji. Wynika to z faktu, że homo sapiens z natury
jest istotą społeczną. W analizie pojęcia „osoby ludzkiej” według personalizmu
chrześcijańskiego możemy wyróżnić trzy wymiary: strukturalny, społeczny
i transcendentny. Wymiar społeczny wskazuje, że człowiek jest istotą społeczną nie w takim znaczeniu, że bez społeczności nie istnieje, ale jako osoba
społeczna z natury swojej jest istotą relacyjną - „jest kimś dla kogoś”, kimś dla
innych.(Szewczyk 1994, s. 112).Tak pojmowana osoba realizuje się w społeczności, podejmując działania na rzecz wspólnoty - osób tworzących daną
społeczność.
Jedną z form realizacji osoby w społeczeństwie jest wolontariat. Wolontariat
(łac. voluntarius – dobrowolny, ochotniczy) to pewnego rodzaju praktyka
zawodowa nie podlegająca wynagrodzeniu, podejmowana w celu prywatnego rozwoju, np. nauczenia się zawodu, lub praca wykonywana stale czy
okazjonalnie na rzecz potrzebujących pomocy, instytucji pomocowych lub
edukacyjno-wychowawczych, tj. świetlic, hospicjów, szpitali, domów opieki etc. Natomiast w sensie filozoficznym voluntas to życzenie, zamiar, wolna
wola, czyli zdolność do samookreślenia się człowieka w podejmowaniu decyzji (Ajdukiewicz 2004, s. 529). W kulturze Zachodu wolontariat ma dwa
główne źródła rozwoju: klasyczną ideę filantropii przejętą ze starożytnej Grecji i Rzymu oraz chrześcijańską ideę dobroczynności na rzecz ubogich, chorych i innych osób potrzebujących pomocy. Ruch społeczny tego typu zaczął
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rozwijać się w latach 70. XX w., szczególnie po kongresie Caritas w 1975 r.,
gdzie zdefiniowano zadania wolontariatu. W Polsce krokiem w rozwoju tego
typu działań stało się określenie podstaw prawnych odnoście do wolontariatu
w Ustawie z 24 IV 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (DzU z 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami). Wolontariat podlega
również rozróżnieniu ze względu na: kryterium czasu - tu wyróżniamy wolontariat stały (długoterminowy) i akcyjny (krótkoterminowy) oraz liczbę
zaangażowanych osób – grupowy oraz indywidualny, a z uwagi na miejsce
wykonywanej pracy: lokalny, krajowy i międzynarodowy (Encyklopedia pedagogiczna 2014, s. 899-900).
Człowiek od narodzin podlega wielu procesom biologicznym, fizycznym
i psychicznym. Przechodzi przez poszczególne fazy: od wczesnego dzieciństwa
przez okres przedszkolny i szkolny, czas dojrzewania, spełnienia się w okresie
dojrzałym przez samodzielne życie aż do rozpoczęcia okresu starczego. Każdy
z tych etapów niesie ze sobą wiele zmian rozwojowych i charakteryzuje się
pewnymi cechami. Po okresie produkcyjnym przychodzi okres poprodukcyjny. Jednostka przestaje wykonywać swój zawód, zmienia się jej rola w społeczeństwie, co wynika z odejścia od poprzednio pełnionych ról. Problemowi
temu towarzyszą często: utrata zdrowia, kondycji fizycznej, odejście bliskich
osób, obniżenie statusu społecznego i ekonomicznego, poczucie braku przynależności do konkretnej grupy oraz związanego z tym prestiżu, a także coraz
częstsza myśl o śmierci. Człowiek w takiej sytuacji nie zawsze potrafi sobie
z tym wszystkim poradzić. Często bywa to przyczyną problemu z akceptacją
starości i adaptacją do tego stanu. Typowymi objawami nieprzystosowania
do starości są: bierność, zależność, egocentryzm, roszczeniowa postawa wobec
otoczenia, ucieczka w fantazje, osamotnienie, agresja i depresja (Sztuka 2013).
Z uwagi na ten fakt, iż wymienione cechy często występują jednocześnie
i można je rozpatrywać w kategoriach złożonego kryzysu, któremu osoba starsza stawia czoła i który stanowi dla niej wyzwanie. Sposób radzenia
sobie z tym kryzysem oraz przystosowanie do zmieniających się warunków
u osób starszych wykazuje duże zróżnicowanie mające charakter indywidualny. Optymalna czy też efektywna adaptacja do starości to sztuka radzenia sobie z problemami dnia codziennego dzięki sprawowaniu indywidualnej kontroli nad perspektywą starzenia się oraz jakości życia w warunkach
skumulowanego doświadczenia utraty najważniejszych wartości (Baltes
2007, s.13). Aleksander Kamiński - idąc za Dennisem Basilem Bromleyem - wyróżnia pięć typów postaw przyjmowanych wobec starości. Pierwsza - konstruktywna - towarzyszy jej postawa przyjaznego nastawienia do
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społeczności, akceptacja siebie i własnej aktywności. Druga postawa – zależności
– charakteryzuje się poczuciem szczęścia w środowisku rodzinnym. Trzecia
– obronna – polega na zagłuszaniu życia aktywnością. Czwarta natomiast –
wrogość – objawa się wrogością i niezadowoleniem w kontaktach z innymi,
a człowiek w starości upatruje klęskę. Piąta - postawa pasywności wobec życia
i siebie, przejawia się głównie brakiem optymizmu i chęci do życia (Kawula
2005, s. 554-557). W każdej z tych faz można być użytecznym i aktywnym
poprzez odpowiednie podejście do starości, a sposób, w jaki ludzie starsi są
i będą postrzegani przez otoczenie, zależy w największym stopniu od nich
samych.
George L. Maddox w swojej teorii aktywności założył, że warunkiem
udanego przystosowania się do starości jest zachowanie aktywnego stylu życia.
Osoby podejmujące aktywność, zachowujące kontakty społeczne i produktywne w swojej starości zachowują dłużej poczucie sensu życia oraz czerpią
z niego satysfakcję. Aktywność w wieku senioralnym polega na znalezieniu zastępczych form aktywności, gdyż wykonywanie poprzednich zadań nie jest już
możliwe ze względu na wszelakie ograniczenia. Znajdując zamienniki osoby
starsze pozostają aktywne społecznie. W myśl tej teorii obraz siebie w okresie
późnej dorosłości tworzony jest na podstawie pełnionych funkcji oraz działalności, w które jest się zaangażowanym. Źródłem satysfakcji z życia staje
się aktywność związana z nowo obranymi rolami społecznymi. Ludzie starsi
zaczynają być wtedy postrzegani w kategoriach kapitału społecznego w kontekście podejmowanej aktywności wolontarystycznej czy pomocowej na miarę
swoich możliwości (Myduń 2010).
W działalności wolontaryjnej wielu psychologów i gerontologów upatruje siłę zwalczania samotności i konsekwencji starzenia się. Człowiek ze swej
natury jest istotą aktywną. Podkreśla to Krzysztof Juszczak stwierdzając, iż:
Aktywność życiowa wyraża zachowanie się człowieka wobec otaczającego go świata i własnego życia. Określa nie tyle potencjalną możliwość działania, co jego realizację. Im bardziej przemyślana i zróżnicowana jest aktywność człowieka w jesieni życia, tym mocniej poszerza
się jego przestrzeń życiowa, tym bardziej zwiększa się zasięg jego dokonań w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej. (Juszczak 2007,
s. 411-417).

Optymalnym sposobem adaptacji do starości poprzez aktywność społeczną - przy jednoczesnym radzeniu sobie z podeszłym wiekiem i samotnością - jest wolontariat. Wolontariat dla osób starszych jest formą zwrócenia
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się w stronę świata, pomocą potrzebującym, niejednokrotnie okazją do odkrycia nowych pasji, zainteresowań, uzdolnień, pragnień, które często czekały
na realizację wiele lat. Pozwala to seniorom spojrzeć na starość z pespektywy
ciągłego rozwoju i nowej aktywności - pewnego rodzaju życiowej przygody. Praca wolontaryjna nadaje również osobie ją podejmującej pozytywny wydźwięk, kojarzy się z pewnego rodzaju filantropią, altruistycznym
niesiem pomocy innym; jest to również okazja do zawarcia nowych znajomości czy przyjaźni. Wolontariat zmienia także poczucie własnej wartości,
wzmacnia orientację prospołeczną, daje poczucie mocy, sprawstwa (BilińskaSuchanek 2003, s.87). Wolontariat podejmowany przez seniorów przyczynia się również do rozwoju społeczności lokalnych oraz do budowaniu ich
kapitału.
Starość, tak jak młodość czy dorosłość, nadal opiera się na aktywno
i indywidualnych wyborach. To one bowiem warunkują, czy jednostka dany
etap przeżyje z radością i wśród ludzi, czy z poczuciem pustki i osamotnienia. Istotne jest więc, aby seniorzy byli świadomi odpowiedzialności, jaka
na nich spoczywa za jakość przeżywanej starości. Dzięki swojej aktywności
nadal mogą być autorytetem moralnym dla młodszych pokoleń i stale zdobywać uznanie i podziw w ich oczach. Warunkiem udanego przystosowania
się do starości jest zachowanie przez seniorów aktywnego stylu życia. W tym
znaczeniu osoby aktywne, produktywne i utrzymujące kontakty społeczne
zachowują dłużej poczucie sensu życia i czerpią z niego satysfakcję. Aktywność w wieku senioralnym polega na znalezieniu zastępczych form działalności, gdyż wykonywanie tego, co się robiło dotychczas, nie jest już możliwe ze
względu na ograniczenia zdrowotne. Osoby starsze pozostają zatem obecne
w życiu społecznym, znajdują substytuty pracy zarobkowej lub angażują się w życie towarzyskie. W myśl teorii aktywności, obraz siebie w okresie późnej dorosłości tworzony jest na podstawie pełnionych funkcji oraz
działalności, w które jest się zaangażowanym. Zatem: aby zachować dobre zdanie o sobie, konieczne jest zastąpienie utraconych ról społecznych
w ten sposób, by źródłem satysfakcji z życia stała się aktywność związana
z odgrywaniem nowo obranych ról. Ludzie starsi zaczynają być postrzegani
wówczas w kategoriach kapitału społecznego w kontekście podejmowanej aktywności wolontarystycznej (Mudyń 2010).
Wolontariat charakteryzowany jest jako aktywność podejmowana dobrowolnie i bez wynagrodzenia, mająca na celu przyniesienie korzyści osobom lub
grupie osób spoza gospodarstwa domowego (wyłączając rodzinę wolontariusza),
może również być wykonywany na rzecz społeczeństwa, środowiska naturalnego,
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konkretnej miejscowości lub społeczności. Świadczenie wolontariatu wiąże się
z poświęceniem wolnego czasu (GUS 2017). Działalność wolontariacka może
być prowadzona w sposób formalny - na rzecz lub za pośrednictwem konkretnej organizacji, albo nieformalny - na rzecz konkretnych osób spoza rodziny
lub też na rzecz swojej społeczności lokalnej w danej miejscowości bez udziału
w organizacji.
Specjaliści podkreślają, że działania wolontariackie to nie tylko akt filantropii wobec potrzebujących czy troski o wspólne dobro, ale też forma
życia wynikająca z wrażliwości człowieka, to realizacja siebie poprzez ofiarowanie daru z siebie. Dawanie jest szczególną formą bycia w pełni człowiekiem. Dawanie rozumiane jest tu jako społeczna służba, podejmowana
w oparciu o wartości duchowe, pomocniczość, obdarowanie kogoś sobą, przekonanie, że warto jest czynić dobro. Bez wątpienia trzeba też zwrócić uwagę, że dawanie to jednocześnie forma terapii wobec nas samych. W dawaniu nie myślimy o sobie, ale koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić
dla innych. Jest także źródłem wsparcia psychologicznego, gdyż zdarza się,
że praca wolontaryjna pozwala kompensować niemożność realizacji siebie
(np. w roli babci czy dziadka) (Błachinio 2012) Wolontariat ma również
duże znaczenie wychowawczo-społeczne, ponieważ działania zmieniają świadomość osób zaangażowanych w świadczenie usług, podnoszą ich samoocenę i dowartościowują. Ludzie stają się wolontariuszami z bardzo wielu
powodów, najczęściej dlatego że chcą uczynić swoje życie ciekawszym, pełniejszym, pomóc potrzebującym. Często chcą również uciec od samotności,
czuć się przydatnymi, aktywnymi, być wśród innych. Potrzeba dawania tkwi
w każdym człowieku, bez względu na wiek (Bilińska- Suchanek 2003, s. 87).
W wyniku zmian struktury demograficznej, których cechą jest rosnący
udział osób starszych w populacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
pod koniec lat 90. XX wieku wprowadziła w sferę polityki społecznej i gospodarki koncepcję aktywnego starzenia się (active ageing). Według WHO,
aktywne starzenie się jest „procesem tworzenia optymalnych możliwości
w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, w celu poprawy jakości
życia ludzi w okresie starości. Starzenie się pozwala ludziom wykorzystać
z upływem lat potencjał, jakim dysponują, by czuć się dobrze pod względem
fizycznym, społecznym oraz umysłowym i uczestniczyć w życiu społecznym,
przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa
i opieki, gdy tego potrzebują (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14.09.2011 r.).
.

29

MARTA MAGDOŃ

W czerwcu 2018 r. ludność Polski liczyła 38 413 tys. mieszkańców,
w tym 6 619 tys. osób to ludzie w wieku 65 lat i więcej, co stanowi 17,2%
ogółu ludności. Dla porównania w 1990 r. osoby w wieku 65 lat i więcej
stanowiły tylko 10,2% ogółu ludności. Według GUS, proces starzenia się
ludności Polski ulega przyspieszeniu. Wskazują na to tendencje zmian dotyczące udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60 lat i więcej,
mężczyźni – 65 lat i więcej). W latach 2000-2017 liczba tej subpopulacji
zwiększyła się o ponad 2,3 mln do wielkości 8 mln (wzrost z niespełna 15%
do prawie 21%) (GUS 2018).
W Polsce wolontariat seniorów jest jeszcze słabo rozwinięty. Tymczasem
osoby starsze dysponujące bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym,
posiadające wolny czas, mogą z zaangażowaniem pomóc bezinteresownie innym, a jednocześnie samym sobie. Wolontariat może być doskonałym sposobem na życie dla wielu osób 60+. Seniorzy mogą zaangażować się w wolontariat m.in. w: uniwersytetach trzeciego wieku, klubach i centrach seniora,
centrach wolontariatu, domach pomocy społecznej, hospicjach, kontaktach
z dziećmi, np. w świetlicach środowiskowych, w domach dziecka, domach
kultury, parafiach, w schroniskach dla zwierząt. Warto podkreślić, że powoli
coraz bardziej powszechne staje się zjawisko wykonywania przez emerytów
czynności zawodowych nieodpłatnie, np. nauczyciele, którzy kiedyś uczyli
w szkole, teraz udzielają korepetycji dzieciom z różnych placówek opiekuńczo
- wychowawczych. Pomoc przez nich udzielana działa na korzyść obu stron
- dziecka i seniora. W przypadku osoby starszej ma ona możliwość nieustannego ćwiczenia mózgu, przez co efektywniej pomaga dziecku w trudnościach
związanych z danym przedmiotem. Zaangażowanie seniora w taką pomoc
sprawia, że czuje się on potrzebny i w dalszym ciągu aktywny zawodowo.
Obecnie jednak postulat aktywnego starzenia się wciąż jeszcze pozostaje
raczej kategorią ekspercką szerzoną na poziomie ogólnego dyskursu niż ideą
faktycznie urzeczywistnianą w poszczególnych społecznościach lokalnych
(Sztuka 2013). Postulat ten ma swoje umocnienie w wynikach badań wskazujących, że aktywność wolontaryjną w wieku senioralnym podejmują przede
wszystkim osoby, które we wcześniejszych okresach życia zetknęły się z tą
formą działalności. Istnieje ogromna potrzeba wspierania tego typu działań
poprzez organizowanie spotkań, kursów czy szkoleń dla seniorów, podczas
których będzie promowana i przedstawiana im forma tego typu aktywności.
Reasumując, wolontariat w sposób znaczący wpływa na budowę kapitału społecznego. Jest niezwykle ważnym elementem polityki prozdrowotnej,
skuteczną metodą budowania więzi międzyludzkich oraz szansą rozwoju
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osób starszych. Ma wartość sa w sobie. Dzięki tej aktywności seniorzy czują
się potrzebni, mają cel w życiu, widzą realne efekty swoich działań, mogą
poczuć się na nowo aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Perspektywa
zachowania aktywności w podeszłym wieku wpływa pozytywnie na ich wybory osobiste i społeczne. Nie można ustawać w działaniach, które strategicznie
i długofalowo w sposób systemowy przyczynią się do rozwoju wolontariatu
w Polsce.
Wolontariat
– człowiek człowiekowi człowiekiem
z mojej pespektywy…
Przygoda, pasja i dodatkowe zajęcie w napiętym studenckim grafiku…wyzwanie, pomoc, służba i poświęcenie się drugiemu człowiekowi,
a może poszukanie w sobie więcej niż zwykle i przeciętnie „wypada” - człowieczeństwa. Początek był przypadkowy, choć przypadków nie ma w moim
życiu… Wyjazd studyjny w którym wzięłam udział pod koniec października 2019 roku, dotyczył zapoznania się z podmiotami ekonomii społecznej
na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach
2018 - 2019”. Dzięki mojej działalności w Kole Naukowym Andragogów
na Uniwersytecie Rzeszowskim, godnie i z wielką radością uczestniczyłam
w owym wyjeździe i z bliska poznałam wiele instytucji na terenie Podkarpacia.
Jedną z nich było Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
w Rzeszowie. Urzekło mnie i w pamięci zapadły słowa wypowiedziane przez
Panią, która nas wtedy oprowadzała i opowiadała o działalności Towarzystwa:
„dzięki pracy w takiej placówce nauczyłam się inaczej patrzeć na świat, na
człowieka, który staje przede mną…”. Do dzisiaj słyszę te słowa ile razy widzę
gdziekolwiek symbole św. Brata Alberta. Po powrocie do domu, przeanalizowaniu wszystkiego raz jeszcze stwierdzałam – trzeba iść za ciosem! Zadzwoniłam, umówiłam się na spotkanie i weszłam w to – w WOLONTARIAT!
Pierwszą akcją w jakiej wzięłam udział była Kwesta przycmentarna 1 listopada,
później pomoc w zbiórce żywności przed świętami oraz w organizowaniu balu
karnawałowego dla dzieci. Kilka słów, później szybkie działanie i tak rozkręciła się ta karuzela i kręci. Za każdym razem kiedy jestem na miejscu pomagam, uczestniczę w akacjach tyle razy słyszę te słowa, które wypowiedziane
zostały pod koniec października. Można powiedzieć, to trzeba czasu, energii,
zaangażowania i poświęcenia – a przecież nikt nie ma tzw. „CZASU”, choć
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zegarki mamy chyba wszyscy. Zauważyłam po sobie, że im więcej człowiek
ma obowiązków, tym staje się bardziej zdyscyplinowany i poukładany. Często
to tzw. czas…jest tylko przykrywką pod niechęcią, strachem, zamknięciem
się na innych i obojętnością. Pamiętam jak wspólnie ze znajomą brałyśmy
udział w zbiórce żywności na święta w rzeszowskich supermarketach.Ludzie
z wielką otwartością, wkładali do wózków produkty spożywcze, dzieli się nie
tylko tym,co można zjeść, ale przede wszystkim uśmiechem, dobrym słowem,
życzeniami na świętai najważniejszym SERCEM! Jak wspomniałam wcześniej
jest bardzo wiele osób, które obawia się, które nie angażują się ze względu na
stereotypy, które przeważają na wadze, zamiast zwyciężyć powinna i przewagę
mieć przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka. Świat na którym
żyjemy jest jeden, ale koleje losu i drogi jakimi podążamy różne. Nie jesteśmy przewidzieć nic, czy jutro się obudzimy, będziemy zdrowi, pójdziemy do
pracy i wszystko będzie tzw. dobrze. Jak mówi polskie przysłowie „wypadki
chodzą po ludziach, nie po lesie…”. Dlatego uważam, tak ważne jest i życie
chwilą w myśl „carpe diem”, ale też dawanie z siebie i otwieranie na innych.
Dobro wraca, wielokrotnie przekonałam się i doświadczyłam tego w swoim
życiu. Może nie od razu tak, tak jak w totolotku, że za chwilę wiemy ile udało
się lub nie wygrać. Myślę, że ta wygrana w postaci dobra jest o wiele bardziej wartościowa, niż pieniądze, które są ulotne… Towarzystwo w którym
uczestniczę, działam ale myślę również, że „współtworzę” uczy i już nauczyło
mnie jeszcze większej otwartości na innych ludzi, którzy ze swoim bagażem
doświadczeń, są bezcennymi i wartościowymi ludźmi. Wielokrotnie podczas
rozmów z nimi, aż brakuje słów, by móc opisać z jednej strony ich dzielność,
determinację i chęć zmiany, a z drugiej dramat i koleje losu, które spowodowały, że są w takim, a nie innym miejscu.  
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie i moja przygoda
z wolontariatem ma bardzo ciekawą historię. Od 2005 r. działa Wolontariat
im. św. Brata Alberta, który szczególnie angażuje się w pomoc rodzinom wielodzietnym. Wolontariusze są w różnym wieku, uczniowie Gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące oraz seniorzy. Dla młodych
osób wolontariat jest początkiem zawodowej ścieżki, to czas wszechstronnego
rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia. Osobom dorosłym wolontariat
daje możliwość wykorzystania własnych doświadczeń i umiejętności, a także
ogromną satysfakcję. Jest tym miejscem, o którym wspominałam w poprzednim punkcie, nie tylko możliwością udzielenia pomocy dzieciom, poprzez
korepetycje, ale przede wszystkim wyjściem z domu do drugiego człowieka.
Wolontariat pozwala pokazać osoby dorosłe, starsze, samotne, które wybierają
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taką aktywność, aby „nie siedzieć tylko w czterech ścianach” ale też wyjść do
świata i ludzi.
W przypadku Towarzystwa w którym uczestniczę głównym celem jest
przede wszystkim:
− aktywizacja dzieci i młodzieży,
− dobroczynność, pomoc osobom w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza
starszym i niepełnosprawnym, pomoc wzajemna,
− rozwijanie zainteresowań, kształtowanie kreatywności i uczenia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
Według Statutu ich działalność skupia się natomiast w szczególności na:
− pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
− organizowanie pomocy w nauce i wypoczynku dzieci i młodzieży,
− okolicznościowych imprezach i akcjach charytatywnych,
− pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
− promocja wolontariatu.
Nie można pominąć również pozostałej działalności, która jest realizowana,
a mianowicie:
− „Grupa z Uśmiechem”, która powstała przy naszym Towarzystwie
jako odpowiedź ludzi chcących działać na rzecz potrzebujących,
− „Skrzydła do życia” inspiracja projektu polega na tym, by w dzieciach budzić kreatywność, pasje i chęć do poznawania świata poświęcając im
swój czas i przekonywać, że mogą zawsze na kogoś liczyć,
− Pomoc w nauce z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki i j.
polskiego
− Udział w programie PEAD 2009-2013,
− Zbiórka makulatury wspomaga wypoczynek dla dzieci,
− Udział w Zbiórkach Żywności,
− Zbiórka odzieży, środków czystości i zabawek, które przekazujemy
rodzinom na bieżąco w miarę możliwości,
− Organizowanie na Facebooku akcje pomocy dla rodzin i kobiet
w ciąży,
− Organizowanie akcji Książka dla bezdomnego,
− Prowadzenie wypożyczalni książek i czasopism,
− Współpraca ze szkołami i ośrodkami kultury,
− Prawnicy udzielają bezpłatnie porad prawnych,
− Organizowanie pielgrzymki- Tarnowiec, Dębowiec, Skalnik, Góra
Grzywacka, Liwocz,
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− Zajęcia Fitness dla matek,
− Zajęcia muzyczne dla dzieci,
− Udział wolontariuszy w pracy grup tematycznych podczas corocznych Rekolekcji w Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie,
− Współpraca ze szkołami w Rzeszowie i regionie oraz z UR,
− Współorganizacja kwesty na cmentarzach 1 listopada,
− Przyjmowanie studentów na praktyki i staże studenckie (np. w 2017
r. 5 osób),
− Przygotowanie prezentacje multimedialne na spotkania z uczniami,
studentami,
− Uczestnictwo czynne w konferencjach organizowanych przez MDK,
− Promocja na Targach Wolontariatu,
− Wolontariusze zdobywają statuetki i wyróżnienia, Wolontariusz
Podkarpacia i w konkursie Ośmiu Wspaniałych .
Wnioski
Wolontariat, który został opisany w powyższym artykule ukazuje dwie
strony medalu. Zgodnie za tytułem artykułu „Samotność wybór czy konieczność” przedstawia w szczególności osoby starsze, które pomimo swojego wieku, różnego rodzaju chorób i przeciwności losy, nie zamykają się ze swoją
„starością” w domu tyko wychodzą z niego do świata i ludzi. Drugim ujęciem była moja pespektywa i doświadczenie kontaktu z osobami starszymi
z przeróżnymi dramatami życiowymi, którzy korzystają z pomocy osób, które
angażują się w wolontariat. Nie są to tylko osoby na różnych etapach kształcenia, które traktują to jako „coś” dodatkowego, tylko też osoby starsze. Starość wiąże się niestety bardzo często z samotnością i wykluczeniem z rodziny
i społeczeństwa. Jednak bywa też etapem, w którym to osoba starsza szuka
kontaktu, chce być dalej aktywna zawodowo, tylko z racji różnych ograniczeń w mniejszym stopniu. Istotne jest, aby te osoby, które posiadają tak wiele doświadczeń nie zamykały się w domu, wychodziły z nich i spełniały się
w wolontariacie. Ważne, jest aby unikać etykietowania osób, które poprzez
takie, a nie inne wydarzenia życiowe, korzystają z pomocy wolontariuszy.
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STRESZCZENIE
Artykuł „Samotność wyborem czy koniecznością?” składa się z dwóch części.
W pierwszej z nich przedstawiony został wolontariat jako kontynuacja aktywności zawodowej przez osoby starsze. W drugiej części natomiast, ukazane
zostało osobiste doświadczenie autorki poprzez kontakt z osobami starszymi
oraz jej przygoda z wolontariatem. Samotność, która została zaprezentowana
skłania do refleksji nad tym dokąd zmierza każdy z nas. Zapala w nas, również
nadzieję, że nie można na kresu swojego życia, zamykać się w domu, pomimo
różnych ograniczeń czy stereotypów.
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Słowa klucze: samotność, starość, wolontariat, wybór, konieczność
SUMMARY
The article „Solitude – a choice or necessity?” cosists of two parts. Voluntary service as continuation of professional activity of elodery people was
presented in the first of them. The second part describes the autho personal
experinces connected with contact with eldery people and voluntary service.
Solitude thoughts in the article provokes thoughts about what we head for. It
also gives hope, that, in the end of our lives, we shout not immure ourselves
various limits.
Key words: solitude, old age, voluntary, service, choice, hecessity
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BEZROBOCIE JAKO WSPÓŁCZESNE
ZAGROŻENIE XXI WIEKU W POLSCE
UNEMPLOYMENT AS A CURRENT THREAT
TO THE 21ST CENTURY IN POLAND

Odrzucam myśl, aby współczesna ludzkość, zdolna do urzeczywistnienia wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie potrafiła
znaleźć rozwiązania tak głęboko ludzkiego problemu, jakim jest
bezrobocie
Jan Paweł II

Wstęp
Bezrobocie to zjawisko, gdzie nie wykorzystuję się w pełni zasób ludzkich. Brak zatrudnienia niesie za sobą różne zagrożenia. Jednymi z nich jest
ubóstwo, przemoc w rodzinie, choroby, nadużywanie alkoholu, narkomania i
wzrost przestępczości. Problemy ze znalezieniem pracy powodują często późniejsze decyzje o założeniu rodziny czy też o usamodzielnieniu się. Bezrobocie
wpływa również na rodziny, a w szczególności na dzieci, które ponoszą konsekwencje bezrobocia swoich rodziców. Brak pracy przez Polaków oddziałuję
również na państwo polskie. Osoby bez pracy często potrzebują wsparcia ze
strony państwa np. poprzez świadczenia socjalne. Ma wpływ na budżet naszego kraju.
Współcześnie zagrożeniem dla rynku pracy jest także koronawirus COVID 19. Ograniczenia spowodowane pandemią dokonały spustoszenia na
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rynku pracy, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla całej gospodarki narodowej. W związku z licznymi ograniczeniami, wiele osób z dnia na dzień zostało
bez pracy, a co za tym idzie bez środków finansowych do zabezpieczenia potrzeb egzystencjonalnych.
Bezrobocie definicja
Istnieje wiele interpretacji definicji bezrobocia. Mają one swe podłoże
w złożoności i wielowymiarowości zjawiska.
Bezrobotna osoba według Eurostat, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy to osoba w wieku od 15 do 74 lat (we Włoszech,
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii: od 16 do 74 lat), pozostająca bez pracy w badanym tygodniu, która mogłaby rozpocząć pracę w ciągu
najbliższych dwóch tygodni (lub już znalazła pracę i rozpocznie ją w ciągu
najbliższych trzech miesięcy), aktywnie szuka pracy w ciągu ostatnich czterech
tygodni (Eurostat).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu w artykule 2 ustęp 8
zdefiniowała bezrobotnego następująco ,,to osoba zdolna do pracy i gotowa
do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, pozostająca bez pracy i zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania organie zatrudnienia stopnia
podstawowego, jeżeli:
a) nie pobiera emerytury,
b) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa rolnego,
c) nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie podlega ubezpieczeniu
społecznemu z innego tytułu” (Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r.).
Aktualne obowiązuję definicja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. która definiuję osobę bezrobotną w art. 2 ust. 1 pkt 2 jako „osobę niezatrudnioną i niewykonującą
innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie
albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych
lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
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czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej’’ (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.).
Bezrobocie kojarzone jest z brakiem roboty, pozostawaniem bez roboty, bez pracy, z bezczynnością. Współcześnie bezrobocie kojarzone jest ze
zjawiskiem braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania
i poszukujących zatrudnia (Furmanek 2017, s. 277).
Przyczyny i skutki bezrobocia
Współcześnie dogłównych przyczyn bezrobocia zalicza się:
− chęć zmiany miejsca zamieszkania przezosoby poszukujące pracy,
− brak informacji o wolnych miejscach pracy - brak umiejętności szukania pracy,
− likwidację niektórych gałęzi przemysłu, np. górnictwa, włókiennictwa,
− ograniczanie rozmiarów produkcji ze względu na brak zapotrzebowania na dane produkty lub zbyt wysokie koszty wyprodukowania,
− przeniesienie produkcji do innych państw - ze względu na mniejsze
koszty podatków, wysokie koszty zatrudnieniapracowników,
− niedostosowanie aktualnego systemu szkolnictwa do oczekiwań
pracodawców,
− wykluczenie komunikacyjne wynikające z braku połączeń z małych
miejscowości do dużych miast,
− zmiany w cyfryzacji i technologii (komputeryzacja i automatyzacja
procesów),
− zmniejszanie się zapotrzebowania na konkretne dobra bądź usługi np.
kowalstwo (Koral 2014, s. 159).
Bezrobocie niesie ze sobą wiele niekorzystnych skutków, do których
zalicza się:
− ograniczony dochód budżetu państwa wynikający z tytułu niepłaconych podatków i składek ubezpieczeniowych,
− nadmierne wydatki budżetu państwa wynikające z wypłat zasiłków
dla bezrobotnych, świadczeń socjalnych oraz środków związanych z działaniami na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu,
− niewykorzystane zasoby siły roboczej,
− pogarszający się stan zdrowia osób pozostających bez zatrudnienia,
− zwiększanie się poziomu ubóstwa,
− wzrost zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkomania, prostytucja,
przestępczość) (Liberska et. al. 2014, s. 53).
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−
−
−

pogorszenie się sytuacji materialnej osoby bezrobotnej i jej rodziny,
działalność w „szarej strefie”,
emigracje zarobkowe (Kucab-Bąk 2011, s. 58-59).

Zagrożeniawynikające z bezrobocie
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach
5–15 marca 2020 roku na grupie reprezentatywnej liczącej 505 osób losowo
wybranych dorosłych będących mieszkańcami Polski. Dotyczyło ono między
innymi poczucia zagrożenia bezrobociem wśród pracujących Polaków „czy
liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)?”. Jak wynika z badań,
w pierwszej połowie marca 2020 roku, w porównaniu z lutym tego samego
roku, zaobserwować można wyraźny wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem,
a w szczególności znacznie zmniejszyła się grupa osób pracujących uznających
utratę obecnej pracy za mało prawdopodobną w ich przypadku (37%, spadek
o 8 punktów procentowych z lutym 2020 r.). Utraty pracy nie obawiało się
39%. Bardzo poważnie się z utratą pracy liczyło się 3% badanych. Możliwość
taką możliwość dopuszczało 20% respondentów (wzrost o 5 punktów procentowych z lutym 2020 r.) a natomiast 2% udzielających odpowiedzi nie miało
zdania (Badora 2020, s. 8-9).
U osób bezrobotnych zagrożona jest realizacja podstawowych potrzeb
egzystencjonalnych dotyczących z zaspokajaniem głodu, nabywanie odzieży i
poczuciem bezpieczeństwa w wielu aspektach życia.Utrata pracy lub jej brak
powoduje większy lub mniejszy spadek dochodów w przeliczeniu na jednego
członka danej rodziny bądź ich brak, co w konsekwencji prowadzi do ograniczania wydatków na zakupy. Wówczas zaspokojenie potrzeb żywieniowych
plasuje się na pierwszym miejscu przed decyzjami dotyczącymi nabycia odzieży czy innych dóbr ekonomicznych.
Osoby pozbawione stałej pracy, by mieć środki do życia bardzo często
zaciągają zobowiązania finansowe u krewnych, znajomych albo parabankach,
a takżesięgają po uskładane wcześniej oszczędności bądź podejmują prace dorywcze, często na czarno. Sytuacja materialna osób bezrobotnychi ich rodzin
jest często bardzo trudna. W wielu domach brakuje podstawowych urządzeń
takich jak: odkurzacz, lodówka, pralkaczy zamrażarka.
Utrata mieszkania lub eksmisja to kolejne zagrożenie jakie dotykają rodziny osób bezrobotnych. Mieszkanie i wyżywienie stanowią dobra pierwszej
potrzeby dla społeczeństwa – niezależnie od kraju i pozycji materialnej. Brak
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miejsca zamieszkania albo możliwość jego utraty z powodu braku zdolności
do opłacenia czynszu pozbawia człowieka ekonomicznego, społecznego, a także przede wszystkim biologicznego bezpieczeństwa. W takich rodzinach często praktykowana jest powszechna oszczędność, która obejmuje korzystanie
ze światła tylko wieczorem i albo wcale, ograniczenie w korzystaniu z telewizji
oraz radia czy też umiarkowane używanie wody (Koral 2014, s.160-161).
Pogorszenie stopy życiowej rodzin, których członkowie tracą prace ma
negatywny wpływ także na proces edukacji dzieci i młodzieży w tych rodzinach. Często ze względów finansowych dzieci osób bezrobotnych nie podejmują dalszej edukacji poza obowiązkową. Współcześnie problemem edukacji
zarówno w Polsce jak i na świecie, jest nierówny dostęp do niej. Przykładem
mogą być dzieci byłych pracowników PGR-ów (państwowych gospodarstw
rolnych), które z powodu braku środków finansowych jak również, dalekich
odległości od ośrodków akademickich nie podejmowały edukacji na studiach
wyższych,ponieważ rodziców bezrobotnych bądź pracujących sezonowo/dorywczo nie stać było na opłacenie domu studenckiego lub stancji.
Kolejnym zagrożeniem, jakie wynikło w ostatnim czasie, a było związane
z koronawirusem (COVID-19) była spadająca liczba ofert pracy. W kwietniu 2020 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy zaledwie 57,5 tys. ofert
pracy. To o 26 % mniej niż w marcu 2020 roku.Spadek wolnych miejsc
pracy w obecnej sytuacji na rynku pracy nie był zjawiskiem zaskakującym,
ponieważ pracodawcy wobec pewnej sytuacjiprzez okres trwania epidemii nie
decydowali się na zatrudnianie nowych pracowników a raczej na ich redukcję
(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
Według raportu Gumtree.pl, pt. „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”?
40,00% osób pracujących na rynku pracy w ciągu najbliższych 25 lat może
zostać zastąpiona przez maszyny. Znaczna część zawodów może zostać wyparty na rynku pracy w ciągu najbliższych lat zostanie zastąpiona przez maszyny
albo komputery. Najłatwiej zastąpić zawody wymagające niskich kwalifikacji
oraz powtarzalnych umiejętności. Jest to znaczne zagrożenie dla niektórych
grup zawodowych, które w przeciągu najbliższych dziesięcioleci mogą zastać
zastąpieni. Najmniej narażone na nastąpienie przez maszyny są takie zawody
jak: lekarz, terapeuta czy duchowny. Natomiast najbardziej zagrożone są zawody jak: sprzedawca przez telefon, urzędnik w banku lub na poczcie, agent
ubezpieczeniowy, bibliotekarz, księgowy, pracownik działu personalnego
i płacowego, recepcjonistka (Interaktywnie.com).
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Bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia w Polsce od 2000 do kwietnia 2020 roku ulegała
znacznym wahaniom.Dokładną skalę stopy bezrobocia w latach 2000-2020
obrazuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Stopa bezrobocia na koniec roku w latach 2000-2020 w Polsce
Rok

Stopa bezrobocia

2001

17,50%

2002

20,00%

2003

20,00%

2004

19,00%

2005

17,60%

2006

14,80%

2007

11,20%

2008

9,50%

2009

12,10%

2010

12,40%

2011

12,50%

2012

13,40%

2013

13,40%

2014

11,40%

2015

9,70%

2016

8,20%

2017

6,60%

2018

5,80%

2019

5,20%

2020 kwiecień

5,80%

Źródło: (GUS 2020).

Dokładny obraz stopy bezrobocia na koniec roku w latach 2001-2020
prezentuje wykres nr 1.
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Wykres nr 1. Stopa bezrobocia na koniec roku w latach 2001-2020

Źródło: (GUS 2020).

Na podstawie wykresu nr 1 można zaobserwować okresy wahaństopy
bezrobocia w latach 2001-2020. Od 2001 roku stopa bezrobocia zaczęła
wzrastać osiągając w latach 2002-2003 krytycznąwartośćwynoszącą 20,00%.
Dopiero 2004 rok przyniósł spadek stopy bezrobocia, tendencja ta utrzymywała się, aż do 2008 roku, wówczas skala tego zjawiska wyniosła 9,50%.
Tendencja ta nie trwała długo; kryzys finansowy w Polsce w 2008 roku spowodował wzrost stopy bezrobocia do 12,10% na koniec 2009 roku. Kolejne
lata również przyniosły wzrost stopy, aż do 13,40% w 2012 i 2013 roku. Od
2014 roku obserwowalny był ciągły spadek tejże stopy z 11,40% do 5,20% w
grudniu 2019 roku. Pomimo, że bezrobocie w marcu 2020 roku nieznacznie
spadło (w porównaniu z lutym 2020 roku), to kwiecień przyniósł już wzrost
stopy bezrobocia, która osiągnęła poziom 5,80%.
Skala zjawiska bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce
jest zróznicowana. Dokładną stope bezrobocia rejestrowanego w danych województwach prezentuje rysunek numer 1.
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Rysunek 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw.
Stan w dniu 30.04.2020 r.

Źródło: (Wydział Analiz i Statystyki (AM)), s. 2.

Jak ukazuje rysunek numer 1, największe zagrożenie bezrobociem
występuje w województwie w warmińsko-mazurskim (10,00%) i podkarpackim 8,60%. Natomiast najniższa skala bezrobocia w związku tym też
największa szansa na znalezienie pracy odnotowana została w województwie wielkopolskim (3,30%) oraz śląskim (4,20%).
Stopa bezrobocia koniec kwietnia 2020 roku w poszczególnych województwach wyglądała następująco:
− wielkopolskie – 3,3%
− śląskie – 4,2%
− mazowieckie
− małopolskie – 4,8%
− dolnośląskie – 5,1%
− pomorskie – 5,2%
− lubuskie – 5,6%
− łódzkie – 5,8%
46

BEZROBOCIE JAKO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE XXI WIEKU W POLSCE

opolskie – 6,5%
podlaskie – 7,4%
zachodniopomorskie – 7,7%
lubelskie – 7,9%
kujawsko-pomorskie – 8,3%
świętokrzyskie – 8,3%
podkarpackie – 8,6%
warmińsko-mazurskie – 10,0%
Dokładne liczbę w osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
według stanu na 30 kwietnia 2020 r.w Polsce przedstawia rysunek 2.
−
−
−
−
−
−
−
−

Rysunek 2. Wybrane grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Stan w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Źródło: (Wydział Analiz i Statystyki (AM)), s. 3.

Na podstawie rysunku nr 2., można stwierdzić, że najbardziej zagrożoną
grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Polsce (według stanu na
dzień 30 kwietnia 2020 r.) stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (46,10%)
oraz osoby do 30 roku życia (26,80%) i powyżej 50 roku życia (25,80%).
Najmniej zagrożoną grupą były osoby posiadające, co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia (0,20%) i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (1,50%).
Pandemia COVID-19 powoduję, że na rynku pracy najbardziej poszkodowane są młode osoby, dopiero co wchodzące na ten rynek. Osoby te mogą
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być narażone na potrójny szok na rynku pracy. Pierwszy związany z tym, że
częściej grozi im utrata pracy niż osobom dłużej pracującym i z większym
doświadczaniem. Istnieje większe prawdopodobieństwo przerwania edukacji
bądź szkoleń zawodowych. Ponadto gorsza sytuacja na rynku pracy oznacza,
że młodzi mogą napotkać większą barierę przy wejściu na ten rynek (Szewczyk
2020).
Podsumowanie
Ogólna sytuacja rynkowawpływa bardzo niekorzystnie na bezrobocie
szczególnie na osoby młode w wieku 16-29 lat, które nie pracują, niekształcą
się i nieszkolą się (z języka angielskiego nazywana młodzieżą NEET not in
employment, education or training).To właśnie ta grupa wiekowa jest szczególnie narożna na ryzyko braku pracy.Osoby do 30 roku życia są często niestabilne zawodowoi niepewne swoich miejsc prac, a co za tym idzie, nie sprzyja
to ich poczuciu bezpieczeństwa na rynku pracy.
Istotnym problemem dla osób bezrobotnych są trudności w dostępie do
infrastruktury i środków transportu publicznego, co utrudnia skomunikowanie z większymi miastami będącymi często ośrodkami akademickimi. Ponadto czynnikiem determinującym zjawisko bezrobocia jest chroniczny brak
miejsc w żłobkach bądź brak tych instytucji w ogóle; powoduje to wykluczenie kobiet z rynku pracy. Największe zagrożenie bezrobociemwystępowało
w województwie w warmińsko-mazurskim (10,00%) i podkarpackim 8,60%.
Duże zmiany na rynku pracy dokonały się za sprawą koronawirusa, który
przyczynił się do wzrostu stopy bezrobocia, powodując przy tym pogorszenie
sytuacji bytowej osób dotychczas zatrudnionych bądź poszukujących pracy.
Sytuacja ta może jeszcze bardziej się pogorszyć w związku z wygasaniem okresów wypowiedzeń z umów o prace rozwiązywanych w ostatnich miesiącach.
Niepokojąca jest również coraz większa liczba deklaracji zwolnień grupowych
zgłaszana przez przedsiębiorców i odnoszona do roku ubiegłego. To sprawia,
że przyszłość pracowników rysuje się w niepewnych barwach.
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STRESZCZENIE
Współcześnie bezrobocie zostało uznane za zjawisko jawne oraz trwałe.
Po okresie transformacji gospodarczej stało się ono jednym z zagrożeń Polski.
Zjawisko bezrobocia można rozpatrywać w aspekcie wywoływanych przez to
zjawisko negatywnych skutków. Bezrobocie to również problem dla państwa,
społeczeństwa i polityki społecznej oraz osób nim dotkniętych. Jest zjawiskiem powodującym zagrożenie dla jednostki i państwa.
Bezrobocie uwłacza godności człowieka, oznacza małą wartość człowieka i jest wyrazem społecznej degradacji. Bezrobocie ma również bardzo negatywny wpływ na rodziny. Utrata pracy powoduje, bowiem zachwianie ról
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społecznych pełnionych przez członków rodziny.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aspektów bezrobocia ze
szczególną uwagą na zagrożenia, jakie wynikają z niego. Opracowanie wykonano na podstawie pełnych danych statycznych. Wykorzystano aktualną literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego.
Opracowanie ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, stopa bezrobocia, zagrożenie.
SUMMARY
Currently unemployment is treated as an overt and permanent phenomenon. After a period of economic transformation, it became one of threats in
Poland. The phenomenon of unemployment can be considered in the aspect
of the negative effects caused. Unemployment is also an extremely important
problem for the state, socjety, social policy and for people affected by that.It
is a phenomenon that threatens the individual and the state.
Unemployment offends human dignity, means low human value and
is an expression of social degradation. Unemployment has also very negative
impact on families. Losing a job destroys social roles performed by family
members.
The purpose of this article is to present aspects of unemployment with
particular attention to the dangers arising from that. Study was based on full
static data. Current subject literature and statistical data from the Central
Statistical Office were used. The study is a review.
Keywords: unemployment, labor market, unemployment, rate.
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MATKA XXI WIEKU.
FUNKCJONOWANIE INSTAMATKI
W CYFROWYM ŚWIECIE
21ST CENTURY MOTHERS.
INSTAMOM IN THE DIGITAL WORLD

Wstęp
Zgodnie z danymi z kwietnia bieżącego roku, z Internetu korzysta około
4,57 miliarda ludzi. Liczba ta stanowi 59 procent globalnego społeczeństwa
(Statista 2020a). Wyraźnie pokazuje to, iż niemal 60 procent światowej populacji jest aktywna w świecie online. Jeżeli zestawimy to z danymi sprzed dziesięciu lat, zauważymy, że społeczeństwo internetowe miało wówczas ponad
połowę mniej użytkowników, a dokładnie 2,03 miliarda.
Rok 2020 powitał nas także nowym rekordem dotyczącym social mediów. Liczba ich użytkowników przekroczyła 3,8 miliarda, co stanowi ponad
połowę ludzkości. Na największej platformie społecznościowej, jaką jest Facebook, znajduje się obecnie ponad 2,6 miliarda aktywnych użytkowników
miesięcznie (Statista 2020b). Inne popularne portale, takie jak YouTube czy
Whatsapp, mają ponad miliard użytkowników. Istnieje wiele innych platform
społecznościowych, z których ludzie w dzisiejszych czasach regularnie korzystają. Są to m.in. Instagram, Snapchat, coraz bardziej popularny TikTok.
Rozwój internetu, mediów oraz platform społecznościowych skutkuje
kreowaniem nowych zjawisk w cyfrowym społeczeństwie. Jedym z nich są
tzw. instamatki, czyli kobiety regularnie dzielące się swoim macierzyństwem
w sieci (Jarosz 2016). Znajdziemy je na wielu portalach społecznościowych,
od tych najbardziej popularnych po zupełnie niszowe. Nazwa zawiera w sobie jednak przedrostek insta, z uwagi na fakt, że to właśnie na Instagramie
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widzimy je najczęściej. Aktualnie niemal 7 milionów zdjęć opatrzonych jest
hasztagiem #instamama (Instagram 2020).
Niniejszy artykuł ma na celu przyjrzenie się zjawisku macierzyństwa
online, które jest swoistym znakiem XXI wieku. Podjęty został temat stron
parentingowych, instamatek - jako ich najbardziej aktywnych użytkowników,
szans wynikających ze zjawiska sharentingu, a także zagrożeń, które takie zachowania implikują.
Rola influencera w cyfrowym świecie
Cyfrowy świat, czyli ogół zagadnień i działań związanych z funkcjonowaniem człowieka w Internecie i mediach cyfrowych, bardzo mocno identyfikuje się z pojęciem influencer wykreowanym na potrzeby konsumenckie.
Pozornie może wydawać się, iż staje się ono całkiem nowym dodatkiem do naszego „leksykonu pojęć życia”. Podczas gdy „pierwsi komercyjni” pracownicy
reklamy, zostali zagubieni w annałach historii, wśród opakowań i produktów,
influencerzy wytyczają ścieżkę nawigacyjną, która łączy się z ewolucją działań
marketingowych. W przeszłości często postacie fikcyjne oferowały wypróbowane i prawdziwe sposoby na ustanowienie spersonalizowanego połączenia
między produktem a konsumentem (Głowacz 2019, s. 4).
Obecnie, wpływowi rzecznicy reklamy doprowadzili do powstania nowoczesnego bohatera. Fenomenu mediów społecznościowych. Kogoś istniejącego, żyjącego, prawdziwego, choć niekoniecznie w zachowaniu i obyczajach.
Osoby, która zbudowała znaczną liczbę obserwujących na jednym lub kilku
kanałach społecznościowych (Zmyślony 2019, s. 7).
Obok różnic w ilościu obserwatorów i zasięgach, kanały, formaty treści
i kategorie kształtują również definicję influencera w różnym stopniu. W trakcie ewolucji mediów społecznościowych różnorodność platform nieustannie
się rozszerzała. Wynikało to konkretnego zapotrzebowania przedstawicieli
różnych pokoleń na konkretne treści. Niezależnie od tego, czy jest to YouTube,
Instagram, Facebook, TikTok czy jakakolwiek inna platforma, kanały te
oferują influencerom różne sposoby tworzenia, publikowania i konsumpcji
treści, a także angażowania odbiorców. W związku z tym definicja influencera
może ulegać permanentnej zmianie, wraz ze stale zmieniającą się sceną mediów społecznościowych i potrzeb, które mają za zadanie kreować i promować
(Kuczamer-Kłopotowska, Piekarska 2018, s. 160).
Niewątpliwie jednak influencer to osoba, posiadająca zdolność wpływania na decyzje swoich odbiorców. Promując określone treści, przedstawiając
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interesujący dla swojego odbiorcy content, influencer staje się autorytetem (Patrzałek, Wardzała 2018, s. 90). Zazwyczaj jest to jednostka dzieląca się wiedzą,
budująca relacje z odbiorcami, aktywnie angażująca się w konkretny aspekt
życia. Publikując regularne posty na określony temat influencerzy generują
dużą liczbę entuzjastycznych, zaangażowanych ludzi zwracających baczną
uwagę na prezentowane tam poglądy. Z tego względu producenci uwielbiają
to grono. Kreują one bowiem trendy i zachęcają swoich obserwujących do kupowania promowanych przez nich produktów. Rozmiar kierunków działania,
zależny jest od sektora, na którym skupia się dany influencer oraz aktualnych
trendów i zapotrzebowania społeczeństwa (Patrzałek, Wardzała 2018, s. 92).
Rodzaje influencerów
Infuencerów można podzielić na wiele sposobów. Niektóre z najbardziej powszechnych kategorii to liczby obserwujących, typy treści i poziom
wpływu. Można także grupować internetowych trendsettrów według niszy,
w której działają (Kuczamer-Kłopotowska, Piekarska 2018, s 164.). Oznacza
to, że osoby znaczące w świecie online, które według jednej miary plasują się
nisko w rankingach, mogą wydawać się bardziej wpływowe, gdy spojrzymy
na ich działania analizując inne przesłanki. Wiele influencerów ze środowiska
mediów to jednocześnie celebryci. Jednak obie te grupy często mają mniej
realny wpływ na swoich odbiorców, ponieważ brakuje im specjalistycznej wiedzy w wąskiej niszy. Niektórzy mikro, a nawet nano-influncerzy mogą mieć
ogromny wpływ na swoich wyznawców w ich specjalistycznej gałęzi. Mogą
one przynieść znaczącą korzyść firmom oraz producentom sprzedającym produkt skierowany do danego sektora (Kuczamer-Kłopotowska, Piekarska2018,
s. 170).
Kobieta w świecie mediów parentingowych
Do niedawna w społeczeństwie panowało przekonanie, iż Internet jest
przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla mężczyzn (Leach, Turner 2015,
s. 2). Komputer i dostęp do Internetu był niekwestionowanie męskim rekwizytem. Cyberprzestrzeń oferowała zdecydowanie więcej rozrywek panom niż
kobietom. Jeszcze na początku XXI wieku Internet służył kobiecie wyłącznie
do nauki oraz pracy. Dziś bardzo wielu medioznawców podkreśla, iż procent kobiet korzystających z Internetu wyraźnie wzrósł (Leach, Turner 2015,
s. 4). Obserwujemy także coraz szerszą paletę ofert platform online, skierowaną
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do kobiet. Zgodnie z obserwacjami Pew Research Center „kobiety dogoniły
mężczyzn w Internecie” (PEW Research Center 2005).
Aktualnie to właśnie kobiety są widoczne w sieci, niejednokrotnie bardziej wyraźnie niż mężczyźni, co podkreślają to liczne badania statystyczne
(Leach, Turner 2015, s. 12). W cyberprzestrzeni powstaje coraz więcej stron
dedykowanych kobiecej tematyce, a zdrowie, uroda czy styl życia to tylko
nieliczne z nich. Dlaczego kobiety zawładnęły wirtualną przestrzenią? Kobiety
są bowiem bardziej skłonne do tworzenia relacji online, wchodzenia w interakcje ze spotkanymi wirtualnie osobami. Panie częściej lajkują, komentują
i udostępniają obserwowane treści. Kobiety częściej niż mężczyźni dokonują zakupów w Internecie, a także przeglądają więcej stron i generują więcej
ruchu na platformach internetowych (Pakoński 2015). Z uwagi na fakt, że
kobiety są zdecydowanie bardziej wrażliwe od mężczyzn i z reguły do wielu
spraw podchodzą emocjonalnie, łatwiej je zaciekawić, czy też sprowokować
publikowanymi treściami (Żelazińska 2017).
Polskie Badania Internetu wykazały znaczący ruch kobiet na stronach
i portalach związanych z tematyką macierzyństwa i wychowania. Jedne z najczęściej odwiedzanych przez kobiety platform to serwisy dotyczące roli rodzica, tzn. platformy parentingowe (Pew Reserch Center 2015). Na czym zatem
polega fenomen serwisów parentingowych? Nazwa parenting wywodzi się
z języka angielskiego i oznacza zamiennie rodzicielstwo i wychowanie dzieci
(Cambridge Dictionary 2020). Jak twierdzi Agata Machowiec - autorka tekstu
Najlepsze Blogi Parentingowe 2020 –„blogi parentingowe pełnią rolę opiniotwórczą, ale przede wszystkim edukują. Autorki blogów parentingowych
to przede wszystkim kobiety, matki, które opisują swoje własne doświadczenia” (Machowiec 2020). Zupełnie odmienne stanowisko prezentuje autor
artykułu Matka Polka Influencerka, kim są twórcy blogów parentingowych?
(Przybylski 2016). Przybylski uważa, iż „trudno o ścisłą definicję blogów parentingowych, ponieważ ich autorzy nie piszą jedynie o rodzicielstwie: autorzy
blogów parentingowych piszą o szeroko pojętym lifestyle’u — nie stronią od
tematów kulinarnych, rozrywkowych, psychologicznych czy wnętrzarskich”.
Na pewno jednak trafnym określeniem jest, iż blogi parentingowe, to witryny
internetowe przeznaczone dla użytkowników, którzy są rodzicami, spodziewają się dziecka lub starają się o potomstwo. Każdemu z nich przyświeca inny
cel i powód, dla którego korzysta z danej platformy parentingowej.
Portale internetowe nie tylko umożliwiają zdobywanie i poszerzanie
swojej wiedzy, ale także dają możliwość kontaktów z innymi osobami o podobnych uwarunkowaniach życiowych (Eastin, Greenberg i Hofschire 2006,
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s. 491). Techniczny rozwój stron internetowych stworzył pomiędzy nimi
swoisty podział. Podstawowa klasyfikacja stron to: portale internetowe, blogi
internetowe, serwisy popularno-naukowe oraz portale społecznościowe (Gąciarz i in. 2011). Różnica pomiędzy wymienionymi witrynami, polega na sposobie przekazywaniu użytkownikom treści. Serwisy parentingowe ze względu
na obszerną tematykę, przybierają różne oblicza.Niezależnie jednak od przyjętej formy, portale parentingowe proponują swoim użytkownikom nie tylko
bardzo rozbudowany content informacyjno - edukacyjny, ale także inne treści.
Są to m.in.: recenzje produktów, kalendarium wydarzeń i imprez rodzinnych
w danym regionie, tematyczne wyszukiwanie np. poradni specjalistycznych,
przedszkoli, konkursy rodzinne, możliwość zadawania pytań ekspertem, dzielenie się z innymi użytkownikami nie tylko informacjami, ale i materiałami
audiowizualnymi,natychmiastowe wsparcie i porady innych użytkowników
(Duggan i in. 2015).
Na sukces mediów parentingowych, oprócz wielu bardzo atrakcyjnych
funkcji oferowanym użytkownikom, dodatkowo wpływ mają trzy aspekty.
Pierwszy z nich to tematyka. Zrzesza ona specyficzną grupę rodziców, w tym
przede wszystkim matki. Kolejnym z kluczowych atrybutów jest bardzo szybki i łatwy dostęp do witryn internetowych. Ostatnia - najważniejszy cecha - to
szeroko rozumiane wsparcie. np. informacje, porady, odpowiedzi na pytania,
dzielenie się podobnymi przeżyciami. Istotnym jest, iż wspomniane wsparcie
może płynąć dwukierunkowo: od autora strony w kierunku użytkownika, jak
i od użytkownika do użytkownika (Duggan i in. 2015).
Instamatki oraz ich aktywność w społeczności
online
W perspektywie rozwoju społecznego, przynależność do danej grupy jest
jednym z podstawowych elementów ludzkiej egzystencji. Człowiek bowiem
jest istotą społeczną, która nie rozwija się samoistnie, lecz kształtuje się w relacjach z innymi ludźmi (Juszczyk-Rygałlo 2016, s. 17). Będąc wnikliwym obserwatorem życia społecznego, człowiek od początku swoich narodzin uczestniczy w procesie socjalizacji, co oznacza „proces przystosowania jednostki do
życia w społeczeństwie. Życie w społeczeństwie sprowadza się do złożonych
interakcji między jednostkami. Taki proces nazywamy socjalizacją. Różnorodność zjawisk zachodzących w procesie socjalizacji jest bardzo rozległy: od
nabywania umiejętności posługiwania się przedmiotami, poprzez komunikację, do możliwości odczuwania i wyrażania emocji.
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Socjalizacja ma ogromny wpływ na rozwój człowieka. Przygotowuje
jednostkę do wykonywania określonych ról w społeczeństwie oraz kształtuje postawy rodzicielskie (Matyjas 2017, s. 43). Do niedawna podstawowym
miejscem socjalizacji była rodzina. To właśnie wśród najbliższych jednostka
kształtowała swój system wartości, nabywała umiejętności społeczne i uczyła
się odgrywania ról społecznych. W dzisiejszych czasach, chociaż znaczenie
rodziny jako instytucji socjalizującej wydaje się być bezsporne, ważną rolę
odgrywa także Internet. Rozwój technologiczny poskutkował ogromnym
zainteresowaniem mediami społecznościowymi. Bardzo wielu użytkowników
sieci buduje swój system wartości czy kreuje wyobrażenie o świecie w oparciu
o informacje zaczerpnięte z cyberprzestrzeni. Codzienna obserwacja pozwala
stwierdzić, iż taki sposób socjalizacji budzi bardzo wiele zastrzeżeń. Wynika to
z faktu, iż informacje, które są zamieszczane w Internecie, bardzo często nie są
obiektywnym obrazem rzeczywistości, a raczej subiektywnym odczuciem autora. Ponadto, jak zauważa doktor nauk humanistycznych Marek Krajewski,
media społecznościowe wykształciły wzory zachowań i określone systemy wartości narzucane odbiorcom. Za pomocją wielu socjotechnik media określają
definicję rzeczywistości, pokazują w jaki sposób należy się w niej funkcjonować, jak oceniać zjawiska w niej występujące, w co wierzyć, komu ufać, jak
głosować i przeciwko komu protestować czy co inwestować (Wolska-Zogata
2018, s. 158).
Obecnie to, co rozpowszechniane jest w Internecie, uznawane jest za
społecznie istotne. Takie zachowanie jest wielce niebezpieczne dla procesów
socjalizacyjnych, ponieważ źródłami wpływu i czynnikami oddziaływania
nie jest już rodzina, czy realni znajomi, a wirtualna społeczność. To właśnie
w głównej mierze Internet ma wpływ na kształtowanie rzeczywistości, która
nas otacza (Song 2020, s. 226).
Wirtualną społeczność można określić mianem fenomenu powstałym na
skutego rozwoju technologii internetowej. Tak definiuje wirtualną społeczność Magdalena Szpunar: „sieci komputerowe stanowią pewien rodzaj sieci
społecznych, pokonujących wielkie dystanse przestrzenne, a komunikacja
komputerowa podtrzymuje więzi społeczne poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail, grupy dyskusyjne, usenet, IRC) dostarczając poczucia przynależności” (Szpunar 2017, s. 99).
Grupę społeczną charakteryzuje się jako zbiór osób, które pozostają ze
sobą w stosunkach wzajemnej zależności. Musi zachodzić w niej na tyle częsta
komunikacja między jednostkami, by można było zidentyfikować poszczególnych jej członków i oddzielenia wytworzonej grupy społecznej od innych
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wyraźną zasadą odrębności. Ponadto, wyróżnia się następujące składniki grupy społecznej: wzajemne interakcje, wspólne cele i zadania, normy postępowania, struktura grupy, świadomość odrębności od innych grup i poczucie
wewnątrzgrupowej świadomości. Najważniejszym jednak czynnikiem determinującym grupę społeczną są zachodzące pomiędzy jej członkami więzi społeczne, które możemy rozumieć dwojako. Więzami społecznymi mogą być
szeroko rozumiane powiązania zachodzące między ludźmi, ale także samo
utożsamiania się z grupą społeczną (Kałdon 2011, s. 230).
Wraz z rozwojem mediów parentingowych rozwinęła się liczna grupa
społeczna: matek influencerek. Poprzez osiągnięcie rozpoznawalności swoim wirtualnym zachowaniem wpływają one na decyzję czy też opinię innych
użytkowników mediów społecznościowych (Patrzałek, Wardzała 2018, s. 92).
W dużo szerszym kontekście możemy dostrzec, iż influencer zacieśnia więź ze
swoimi odbiorcami poprzez nawiązywanie z nimi relacji, które skutkują tym,
iż użytkownicy bardzo silnie się z nim utożsamiają.
Matki influencerki to kobiety, które zdecydowały się pokazać w Internecie swoje macierzyństwo. Zrobiły to w tak ciekawy i niezwykły sposób, iż zostałyliderkami w swoje grupie. Ponadto influencerki zachęcają inne matki do
pokazywania w sieci swojego macierzyństwa. Dlatego właśnie niektóre matki
rozpoczynają swoja przygodę w Internecie już od momentu, gdy dowiadują się, że są w ciąży. Inne natomiast dołączają do grona matek w wirtualnej
przestrzeni tuż po narodzinach dziecka lub nawet zdecydowanie później, gdy
dziecko już osiąga wiek szkolny. Wszystko zależy od motywacji kobiet. Należy podkreślić jednak, iż choć matek jest wiele i każda z nich prezentuje inny
rodzaj macierzyństwa, to wszystkie łączy jeden cel: pokazanie i udokumentowanie własnych przeżyć i doświadczeń związanych z tym niezwykłym stanem
(Patrzałek, Wardzała 2018, s. 95).
Instamatki to nowe zjawisko w mediach społecznościowych. Dlatego też
ciężko o ich definicję. Jednakże nie brakuję osób, które podejmują próbę jego
wyjaśniania. Jak twierdzi dziennikarka Paulina Krukowska, instamatki to:
„kobiety, które inaczej moglibyśmy określić jako influencerki z branży parentingowe” (Krukowska 2017). Zupełnie inne podejście do tematu prezentuje
doktor Karolina Wierel, która definiuje instamatki jako „pojęcie, które mieści
w sobie sytuację matki w przestrzeni wirtualnej. Instamama to pojęcie, które
opisuje nowoczesną mamę, ale też mamę, która przekracza pewne granice
prywatności, bo publikuje zdjęcia swoich dzieci i czyni z tego towar i stara się
go jak najbardziej atrakcyjnie sprzedać. Zdjęcia, które publikuje są często wystudiowane i stanowią pewną narrację o jej rodzinie” (TVP3 Białystok 2018).
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Reasumując, instamatki, to kobiety, które bardzo chętnie dzielą się swoim
macierzyństwem w wirtualnej sieci. Publikowane przez nich posty są bardzo
osobiste, a dodawane zdjęcia mogą prezentować każdy aspekt macierzyństwa od zdjęcia USG, nowe zakupy dla dziecka, poprzez wspólnie spędzone chwile
z nowonarodzonym maluszkiem czy też większym już dzieckiem. Instamatka, jak sama nazwa wskazuje, to kobieta publikująca treści na Instagramie.
Jednak z biegiem czasu pojęcie Instamatki zaczęło przenikać także do innych
mediów społecznościowych. Wynika to z faktu, iż kobieta publikująca posty
na Instagramie zazwyczaj ma także swoje konto na Facebooku i nierzadko
na YouTubie. Łącząc ze sobą użytkowanie tych trzech kont wzrasta jej zasięg
w grupie docelowej.
Popularna blogerka parentingowa Malwina Bakalarz dostrzega, iż Instamatkami najczęściej zostają kobiety, które - tak jak ona - są estetkami (Jarosz
2016). Jest to zatem grono posiadające zdolność kadrowania zdjęć, dobierania
filtrów, kreowania tła, tworząc spójny, przyjemny dla oka content internetowy.
Inastamatki tworzą grupę, która bardzo chętnie dzieli się swoimi przeżyciami
związanymi za macierzyństwem. Kobiety wspólnie się wspierają i rozwiązują
problemy. Tworzą wirtualna grupę społeczna, w której doskonale się rozumieją i odnajdują ze względu na łączącą je tematykę macierzyństwa. Komunikacja zachodząca pomiędzy nimi jest dwukierunkowa. Instamatki są zarówno autorkami jak i odbiorcami danych treści. Oprócz chętnie wrzucanych
zdjęć angażują się także w dyskusję prowadzone w komentarzach z innymi
użytkowniczkami.Wśród licznych postów zamieszczanych przez Instamatki
możemy wyróżnić dominujące, które dotyczą: wątpliwości związanych z ciążą,
pytań dotyczących porodu, problemów zdrowotnych, produktów dziecięcych
czy świadczeń finansowych (Jarosz 2016).
Szanse i zagrożenia sharentingu
W kontekście opisywanych treści nietrudno dostrzec, iż dziecko jest
niekwestionowanym centrum instamatkowego wszechświata. I choć pokazywanie wizerunku dziecka ciągle budzi kontrowersje, a zdania na ten temat
są podzielone, to zjawisko publikowania zdjęć dzieci w mediach społecznościowych przyjęło nazwę sharentingu. Słowo sharenting to połączenie dwóch
angielskich słów: share - udostępniać, dzielić się i parenting – rodzicielstwo
(Cambridge Dictionary 2020). Pojęcie to określa zachowanie rodziców, którzy w mediach społecznościowych nadmiernie publikują zdjęcia swoich dzieci
w różnych sytuacjach życiowych. Sharenting przybiera dwie formy. Pierwsza
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z nich to codzienne publikowanie fotografii dzieci, na których widzimy wizerunek malucha w różnych okolicznościach. Natomiast druga forma obierana
przez rodziców to publikowanie tylko wybranych zdjęć, przy jednoczesnym
dbaniu o bezpieczeństwo i anonimowość dziecka (Blum-Ross, Livingstone
2017, s. 117).
Niewątpliwie media społecznościowe są integralna częścią współczesnej
kultury. Rodzi się zatem pytanie, czy media społecznościowe wpływają pozytywnie na nasze życie? Czy korzystanie z nich wiąże się z jakimiś zagrożeniami?
Te problemy stają się jeszcze bardziej istotne gdy skonfrontujemy je z opisywanymi influencerkami – instamatkami.
Dynamiczny i żywiołowy rozwój social mediów wpłynął na zmiany egzystencjalnie człowieka we wszystkich dziedzinach jego życia. Podkreślają to
m.im. dr Justyna Bukowska - Kania oraz mgr Aneta Kaluba, zaznaczając, iż
portale społecznościowe to prawdziwa rewolucja w obszarze budowania więzi
i nawiązywania relacji. Dzięki temu, iż Internet jest otwartą siecią, możemy
swobodnie się w niej poruszać (Bukowska-Kania, Kaluba 2019). To istotne
dla kobiet, które są matkami. Przyjście na świat dziecka diametralnie zmienia
życie rodzica. Zmienia się nie tylko fizjologia i psychika kobiety, ale także
jej życie towarzysko — zawodowe. Internet pomaga kobietom we wczesnym
okresie macierzyństwa zaspokoić ich potrzeby społeczne, związane z kontaktami z innymi ludźmi, co przekłada się na uniknięcie poczucia izolacji. Wychowywanie dziecka jest absorbującym zajęciem, któremu matka, zwłaszcza
w pierwszych miesiącach, poświecą się bezgranicznie i często internet jest jedynym środkiem komunikacji społecznej (Jarosz 2016).
Social media stały się podstawowym miejscem, w którym człowiek doświadcza nie tylko zewnętrznej rzeczywistości, ale także odkrywa samego siebie. Jakub Kuś, obserwując to, co dzieje się na profilach Instamatek, wyróżnia
dwa pojęcia: „a idealna oraz „ja realna” dodając, iż pomiędzy tymi dwoma
pojęciami dochodzi do konfliktu (Kuś 2018). Dzieję się tak ponieważ rzeczywistość prezentowana na Instagramie jest zupełnie inna niż ta, przeżywana
każdego dnia. Instagram jest miejscem, gdzie kontrolujemy to, co publikujemy, zupełnie inaczej niż w realnym życiu. Profile instamatek przepełnione są
pięknem, porządkiem i ładem, podczas gdy najczęściej tuż za kadrem toczy
się prawdziwe życie pełne niepoukładanych ubranek, brudnych śpioszków
i nieumytych garnków (Kuś 2018).
W rzeczywistości kobiety doświadczają bardzo wielu emocji związanych
z ciążą oraz urodzeniem dziecka. Jednak na Instagramie przybierają maski, by ukryć to, iż w rzeczywistości są:samotne,zazdrosne - o życie innych
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Instamatek,przemęczone obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu
i opieką nad dziećmi, nieszczęśliwe z powodu życia prywatnego. Ponadto niejednokrotnie za kurtyną pięknego, instagramowego życia kryją się zaburzenia
nastrojów, depresja poporodowa, tzw. baby blues, kompleksy czy też nieustanny pościg za obserwowanym w mediach perfekcjonizmem (Jarosz 2016).
W przestrzeni Instamatek bardzo często używaną formą przemocy jest
hejt. To zjawisko, którego nie musimy nikomu przedstawiać. Jest obecne
w sieci od początku jej istnienia i rozpowszechnia się wprost proporcjonalnie
do rozwoju social mediów. Obraźliwe komentarze, pełne nienawiścii agresji,
mogą być wymierzane w każdego aktywnego uczestnika wirtualnej. Hejt,
który doświadczają Instamatki dotyczy zazwyczaj prezentowanej na zdjęciach
lub w opisach opieki nad dzieckiem (Blum-Ross, Livingstone 2017, s. 120).
Zakończenie
Rodzicielstwo XXI wieku to temat, do którego regularnie wracają przedstawicieli wielu dziedzin nauki, zwłaszcza socjolodzy, psycholodzy czy pedagodzy. Dyskusja o tym jaka powinna być postawa „internetowego rodzica”
trwa nieprzerwanie i nie kończy się żadną konkretną puentą. Warto jednak
pamiętać, iż doświadczenie macierzyństwa jest wieloaspektowym procesem,
ulegającym intensywnym przemianom, który każdy rodzic przeżywa w sposób indywidualny.
Reasumując rozważania należy podkreślić, iż omawiane zagadnienia to
problem aktualny, dotyczący wielu. Współczesna rzeczywistość kreuje wiele
możliwości spełniania się w tej pięknej, ale i bardzo odpowiedzialnej roli. Bycie
matką obecnie istotnie różni się od macierzyństwa sprzed wieków. Z jednej
strony udogodnienia cyfrowego świata to ogromne ułatwienie, szanse oraz
możliwości dzielenia się swymi doznaniami, wątpliwościami czy radościami.
Z drugiej natomiast — niebezpieczeństwa i obawy.Fenomenem jest opisana
powyżej rola Instamatek, które zachowując bliskość z potomstwem przy
równoczesnej bliskości online innych kobiet, spełniają się w roli matki na
obu płaszczyznach. Przeprowadzanie badania potwierdzają fakt ogromnej potrzeby dzielenia się radościami i smutkami tego niebywałego okresu wżyciu
kobiety.
W dzisiejszym świecie, w którym realne relacje są już coraz rzadszym
zagadnieniem, sieci przyjaciółek często tworzone są na platformach społecznościowych. To pozwala zaspokoić matką głód relacji i chęć dzielenia
się aktualnymi wyzwaniami. Pojawia się jednak ryzyko, a zarazem pytanie:
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czy instamatki nie będą fałszować rzeczywistości, manipulować opinią społeczną, wpływać na kreowanie fałszywego świata wartości kosztem chęci
wzmożonej sprzedaży, zysku, pomijając realne i faktyczne potrzeby i uczucia
tak swoje jak i swoich odbiorców?
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STRESZCZENIE
Co roku statystyki dotyczące korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych biją kolejne rekordy. Rok 2020 powitał nas największą dotychczas liczbą użytkowników platform społecznościowych. Rozwój życia
online skutkuje kreowaniem nowych zjawisk w cyfrowym społeczeństwie.
Jedym z nich są tzw. instamatki, czyli kobiety regularnie dzielące się swoim
macierzyństwem w sieci. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zjawiska macierzyństwa online, które jest swoistym znakiem XXI wieku. Podjęty
został temat - coraz bardziej powszechnych w cyfrowym świecie - stron parentingowych oraz instamatek - jako ich najbardziej aktywnych użytkowników.
Podjęto także zagadnienie szans wynikających ze zjawiska sharentingu, a także
zagrożeń, które takie zachowania implikują.
Słowa kluczowe: instamatka, macierzyństwo, sharenting, cyfryzacja
SUMMARY
Statistics on the use of the Internet and social media break new records
every year. 2020 welcomed us with the largest number of users of social platforms. The development of online life results in the creation of new phenomena in a digital society. One of them are, so-called, instamoms. This name
describes women, who are regularly sharing their motherhood activities online. The following article aims to present this phenomenon, which is a kind
of sign of the 21st century. The paper focuses on the - increasingly common
in the digital world - parenting sites and instamoms issues. The opportunities
arising from the phenomenon of sharenting, as well as the threats that such
behaviors imply, were also raised.
Key words: instamom, motherhood, sharenting, digitalization
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Wprowadzenie
Samobójstwo stało się inspiracją wielu badaczy, artystów, a także dla
tych, którzy zdecydowali, że nie chcą już żyć. To temat związany z ujęciem
wieloaspektowym, a także tym, dotyczącym relacji pomocowej (Stradomska
2019, s. 31-52). Niniejszy artykuł stanowi pewnego rodzaju kompendium,
stanowiące esencję zachowań suicydalnych oraz psychoprofilaktyki, mającej
na celu zmniejszenie częstotliwości aktów samobójczych.Wartościowym elementem jest to, aby każdy człowiek miał możliwość opieki specjalistycznej,
w tym psychologiczno-psychiatrycznej. Niestety, często te kwestie mogą być
problematyczne ze względu na różnorodne bariery, w tym psychologiczne
(Stradomska, Wolińska, Marczak 2016, s. 136-149). Do trudności przyczyniają się zarówno sfery związane z biologią, jak i te, które towarzyszą człowiekowi przez całe życie.W trudnej sytuacji znajdują się także osoby emigrujące
w celach zarobkowych np. do Wielkiej Brytanii. Niekiedy jednostki nie są
w stanie nauczyć się odpowiednio języka, aby skorzystać z pomocy, dodatkowo bojąc się tego, że ktoś dowie się o ich problemach. Mimo tak ogromnego
postępu, samobójstwa są dalej traktowane jako temat tabu (Stradomska 2019,
s. 293-307).
Inspiracją do napisania artykułu stały się zmagania osób pozostających
na emigracji. Wbrew stereotypowemu myśleniu - to bardzo poważna decyzja
życiowa, która związana jest z wieloaspektowymi zmianami. Do stresorów w
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tej sytuacji można zaliczyć: wyjazd, zmianę środowiska, próbę adaptacji do
nowych warunków, stres, lęk, bariery. Brak odpowiednich możliwości związanych z poradzeniem sobie z takimi aspektami może doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia i życia człowieka
Samobójstwo – słowem wstępu
Brunon Hołyst wybitny polski suicydolog, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego uważa, że samobójstwo niejednokrotnie utożsamiane
jest z dobrowolną śmiercią (Hołyst 1983, s. 187). Trudności ze zrozumieniem
samobójstwa jako zjawiska wynikają z wielu aspektów. Każdy człowiek inaczej reaguje na niepowodzenia życiowe. Wielu z nich uważa, że samobójstwo
jest najlepszym rozwiązaniem. Według statystyk można zakładać, że mają one
miejsce coraz częściej. Po zbadaniu dostępnej literatury okazuje się, że są one
obecne w podobnych grupach wiekowych, zawodowych i innych. Na początku opisywano głównie zjawisko, następnie zajmowano się epistemologią,
by ostatecznie dokonać analiz związanych z metodologią.W społeczeństwie
można spotkać się z opinią, iż jest to przejaw tchórzostwa oraz akt pogardy
w stosunku do tego, co otacza jednostkę. Z drugiej strony można postulować, że samobójca charakteryzuje się dużą odwagą i swoistym rodzajem bohaterstwa, które jednak nie powinno być gloryfikowane ze względu na pozornie prosty sposób rozwiązania swoich życiowych problemów (Hołyst 2000,
s. 190). Warto dodać, że Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała, by
samobójstwo definiować jako akt o skutku śmiertelnym, który ofiara zaplanowała z pełną świadomością i oczekiwała takiego skutku (Hołyst 2000, s. 203).
Jak wspomniano wcześniej, kwestia związana ze zrozumieniem aktu
samobójczego zmieniała się niejednokrotnie w historii. W niektórych przypadkach uznawany był za akt chwały lub tchórzostwa. W XXI wieku – jest
to problem cywilizacyjny, gdyż przyrost naturalny, szczególnie w Zachodniej
Europie coraz częściej nie osiąga wartości dodatnich, a w sposób samobójczy
rocznie umiera ponad 6 tysięcy osób (Statystyki samobójstw). Oprócz zgonów
osób dorosłych, coraz częściej obserwuje się akty autodestrukcyjne w młodszych grupach wiekowych, w tym kilkuletnich dzieci. Samobójstwo definiowane jest najczęściej, jako świadome pozbawienie własnego życia. Do często
cytowanych definicji należy również ta Edwina Shneidmana, dla którego akt
samobójstwa jest świadomym działaniem, które ma na celu samozniszczenie.
Nie sposób jest wyróżnić i opierać się na uniwersalnejdefinicji samobójstwa,
która byłaby adekwatna dla przedstawicieli wszystkich dziedzin. Tematyką
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związaną z suicydologią zajmują się specjaliści, którzy wykonują różne profesje: lekarze, psychologowie, policjanci, biegli sądowi, socjologowie czy humaniści.Niektóre z definicji, są nawet krytykowane, z racji tego, że dotyczą tylko
samobójstw, których rezultatem jest śmierć, a brak miejsca na próby samobójcze czy coraz częściej pojawiające się okaleczenia i samouszkodzenia, które
podejmowane są głównie w celu zmniejszenia bólu psychicznego, na rzecz
cierpienia fizycznego. Dodatkowo samobójstwo rozpatrywane jest także jako
forma patologii społecznej i pomimo, iż decyzja o nim jest indywidualną inicjatywą to ma ono wymiar społeczny, ponieważ obowiązkiem społeczeństwa
jest ochrona przed tego typu zachowaniami (Hołyst, Staniaszek, Binczycka-Anholcer 2002, s. 7).
Warto przytoczyć także koncepcjęManingera, według niego, każdy akt
samobójczy składa się z trzech komponentów. Pierwszym jest pragnienie zabicia siebie (masochizm), drugim chęć pozbawienia życia kogoś ze swojego
bliskiego otoczenia jako następstwo własnej śmierci, a ostatni to pragnienie
śmierci (Hołyst 2000, s. 192)
Etiologia samobójstwa
Popularną koncepcją w temacie samobójstwa jest LAD, który dotyczy
aspektów związanych ze stratą, agresją, a także aspektów związanych z depresją. Koncepcja LAD stworzona jest z trzech komponentów. Loss traktowane jako utrata zdrowia, prestiżu społecznego, wiary, kogoś bliskiego. Kolejny dotyczy aktów agresji – (ang. agression), która rozumiana jest jako nagła
chęć wyrządzenia krzywdy sobie lub innym. Ostatni element dotyczy depresyjności (ang. depression)depresja, czyli gwałtowne zaburzenie w sferze życia
uczuciowego, charakteryzujące się przygnębieniem, przewagą uczucia smutku, apatii oraz zniechęcenia. W momencie współwystępowania powyższych
czynników prawdopodobieństwo wygenerowania pomysłu o odebraniu życia
wzrasta. Mając na celu analizę zamachów samobójczych należy rozpocząć od
dokonania podziału na samobójstwa osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że motywacja jest w tych grupach jest
inna. Jest to uzależnione od doświadczeń, sposobu patrzenia na otaczający
świat, okres w jakim znajduje się jednostka. Zachowaniami samobójczymi
zajmują się psychiatrzy, psychologowie, socjologowie, mimo to ich wiedza
i doświadczenie nie pozwalają na to, aby redukować ilość samobójstw całkowicie. Dla wielu badaczy podstawowym aspektem związanym z samobójstwami jest profilaktyka presuicydalna, która związana jest z tym, że populacja
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zostaje poinformowana o szeregu czynników chroniących oraz ryzyka, które
mogą doprowadzić do stanu związanego z tym, że dana osoba chce odebrać
sobie życie. Za przyczynę podjęcia próby samobójczej u młodzieży można
uznać każdy, nawet absurdalny problem, który jednostka uważa za nierozwiązalny. Okres ten charakteryzuje się przede wszystkim niską odpornością
na stres, co skutkuje wywołaniem cierpienia i poczuciem żalu w stosunku do
błahego zdarzenia. (Stradomska 2019, s. 1-12).
Czynniki zachowań suicydalnych można podzielić na demograficzne,
społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, oraz biologiczne. WHO (2003) za
najczęstsze przyczyny odebrania sobie życia uznaje problemy w sferze rodzinnej, brak wsparcia społecznego związany z utrata przyjaciół, śmierć, zerwanie
z partnerem/partnerką, presja otoczenia, niepowodzenia szkolne, brak stabilność finansowej w rodzinie, nieplanowana ciąża, choroba somatyczna lub
choroby przenoszone drogą płciową. Istotną rolę odgrywają także substancje
psychoaktywne, które przyczyniają się do zmiany odbioru rzeczywistości oraz
zwiększają odwagę.W literaturze przedmiotu dokonuje się charakteryzacji
osób z grupy podwyższonego ryzyka samounicestwienia. Mimo starań socjologów nie można wyróżnić jednego profilu osoby, która jest zagrożona zachowaniami samobójczymi. Większość aspektów związanych z tym zagadnieniem
dotyczy kwestii indywidualnych (Stradomska 2019, s. 421-430).
Zagadnienie profilaktyki presuicydalnej
Niewątpliwie, profilaktyka jest podstawą niwelowania zachowań samobójczych w społeczeństwie. Znaczenie w tym kontekście mają rodzice, rodzeństwo, szkoła oraz wszystkie osoby, które dana jednostka może spotkać
na swojej drodze życiowej (Stradomska 2019, s. 50-55). Wartościowe są
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, wyrażanie
emocji i mówienie o nich. Coraz częściej pojawiającą się kwestią, która powinna być rozwijana jest asertywność.Istnieje co najmniej kilka modeli związanych z zapobieganiem samobójstw. W tej pracy skupiono się na pozycjach
S. Arterburnoraz J. Burns (1993) pierwszy poziom, zwany również uniwersalnym dotyczy wszystkich i polega na utrzymywaniu higieny w relacjach
interpersonalnych, diagnozie oraz zaspokajaniu potrzeb. Kolejny z nich, selektywny - dotyczy osób w kryzysie i polega na udzielaniu wsparcia zarówno
społecznego, jak i emocjonalnego oraz szybkiej interwencji w przypadku rozpoznania objawów typowych dla jednostek przejawiających chęć odebrania
sobie życia. Do ostatniej wymienionej przez badaczy grupy można zaliczyć
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profilaktykę wskazującą. Interwencja prowadzona jest zarówno w stosunku
do ofiary, która potrzebuje wsparcia w tym, aby nie dopuściła się kolejnego
zamachu samobójczego. Pomoc potrzebna jest także rodzinie, gdyż to właśnie
w tej komórce społecznej mogą zachodzić znaczące dla życia ludzkiego zmiany. Tak istotny akt autodestrukcyjny powinien być odpowiednio omówiony
wśród przedstawicieli najbliżej rodziny, ale i całej społeczności szkolnej, aby
odpowiednio zminimalizować możliwość pojawienia się podobnych sytuacji
w przyszłości.
Wykres 1. Profilaktyka presuicydalna w szkole według Arterburn, Burns 1993

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury

Rolę w zapobieganiu oraz monitorowaniu samobójstw sprawuje także
Komenda Główna Policji, która przez szereg czynności opracowuje zagadnienia dotyczące pomocy osobom w kryzysie samobójczym. Dodatkowo,Policja
interweniuje w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji tworzy programy profilaktyczne, których
celem jest zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom oraz innym działaniom, które mogą doprowadzać do zagrożenia zdrowia i życia.
Case study – studium przypadku
Na potrzeby niniejszego tekstu, poniżej zostanie przedstawione studium
przypadku osób badanych z uwzględnieniem danych uzyskanych z wywiadu
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pogłębionego wykorzystywanego w niniejszym badaniu, która kilkukrotnie
była hospitalizowana. W związku z tym, że w artykule zapewniona jest anonimowość zostały zmienione podstawowe dane o osobie badanej (np. imię),
a pozostałe zostały nieujawnione.
Opisy są dość krótkie, zostały wybrane spośród ponad 500 przypadków
dwa z takim samym rozpoznaniem ICD-10 (F33.4).
Studium przypadku – Magdalena 40 lat
Rozpoznanie: ICD-10 F33.4 - Zaburzenie depresyjne nawracające,
obecnie - stan remisji
Wiek rozpoznania: 21 lat
Ilość hospitalizacji: 2
Tendencje samobójcze: tak, próby samobójcze, nawracające myśli
samobójcze
Pacjentka zgłosiła się do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego –
Oddział Lublin w celu konsultacji psychologicznej. Kobieta wróciła na jakiś czas do Polski, po to, aby uzyskać pomoc profesjonalną. Była leczona
w Polsce psychiatrycznie. Podejmowane leczenie w Wielkiej Brytanii okazało
się nieskuteczne. Kobieta od 21. roku życia ma trudności natury psychicznej.
Jak sama twierdzi jest osobą „nadwrażliwą, której nic w życiu nie wychodzi”.
Charakteryzuje ją pesymistyczne nastawienie do świata. Do największych
trudności należy to, że czuje się osobą samotną (ten aspekt był przyczyną
pierwszej próby samobójczej i hospitalizacji). Nie ma rodziców, ponieważ
przeciągu ostatnich lat zmarli. Długi czas poświęciła na to, aby się nimi zajmować, z uwagi na towarzyszące im od wielu lat schorzenia somatyczne. Duże
zaangażowanie w życie rodziców, które można uznać za nieproporcjonalne
doprowadziły do tego, że kobieta nie założyła swojej rodziny. Śmierć drugiego
z rodziców doprowadziło do kolejnej próby samobójczej oraz hospitalizacji.
Natężenie objawów depresyjnych miało miejsce wówczas kiedy kobieta
skończyła 40. rok życia. Pojawiły się tendencje negatywistyczne, spadek samooceny, spadek poczucia własnej wartości, asertywności. Obawia się ona
i odczuwa trudności związane z aspektami psychologicznymi. Obawia się kolejnej próby samobójczej.
Aktualnie, osoba badana jest pod stałą opieką psychologiczno-psychiatryczną. Pacjentka jest dodatkowo diagnozowana. Uczestniczy w terapii
psychologicznej, realizowanej z polskim psychologiem za pośrednictwem
komunikatorów internetowych, ze względu na trudności w znalezieniu
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odpowiedniego psychologa w Wielkiej Brytanii oraz barierę językową wywołaną brakiem umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim.
Kobieta zrezygnowała na jakiś czas z pracy zawodowej w Wielkiej Brytanii,
aby móc podjąć leczenie psychiatryczne w Polsce.
U kobiety pojawiło się wiele czynników zwiększających ryzyko
samobójstwa:
Cechy demograficzne: osoba samotna, emigrantka mieszkający w Wielkiej Brytanii;
Sytuacja życiowa: trudności osobiste, trudności rodzinne, samotność;
Stan zdrowia: występujące zaburzenia depresyjne (zaburzenia psychiczne), po próbie samobójczej (trudności somatyczne);
Pozostałe dane: wcześniejsze próby samobójcze;
Inne sytuacje trudne: problemy finansowe, samotność;
Studium przypadku – Andrzej31 lat
Rozpoznanie: ICD-10 F33.4 - Zaburzenie depresyjne nawracające,
obecnie - stan remisji
Wiek rozpoznania: 23 lat
Ilość hospitalizacji: 8
Tendencje samobójcze: tak, próby samobójcze, nawracające myśli
samobójcze
Pacjent zgłosił się do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego –
Oddział Lublin w celu konsultacji psychologicznej. Pacjent wyjechał do Wielkiej Brytanii, w celu poszukiwania pracy. Nie udało mu się skończyć studiów
na Politechnice Lubelskiej (wówczas doszło do pierwszej próby samobójczej,
w wieku 21 lat). Mężczyzna ma tendencje do reagowania autoagresją na jakiekolwiek niepowodzenia życiowe. Kilkukrotnie zdawał egzamin na prawo
jazdy. Każda nieudana próba kończyła się dla niego samookaleczaniem, wymagającym interwencji personelu medycznego (zszywanie skóry). Od kilku
lat pracuje w Wielkiej Brytanii jako pracownik fizyczny z uprawnieniami do
prowadzenia pojazdów mechanicznych. W okresie 8 lat po diagnozie był hospitalizowany 8 razy (od roku nie było takiej potrzeby), w placówkach w Polsce i za granicą. Rozpoznanie zaburzeń depresyjnych miało miejsce w wieku
23 lat. Objawy nasiliły się, uniemożliwiając mu funkcjonowanie i zdarzały się
notorycznie. Pacjent reaguje impulsywnie na trudności w pracy. Boi się, że
straci zatrudnienie, które jest dla niego jedynym źródłem utrzymania. Obawia
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się tego, że nie ma żadnych oszczędności, a jego choroba może w każdej chwili
powrócić. Jego stan pogorszył się wówczas, gdy jego narzeczona zerwała z nim
kilkuletni związek, ze względu na to, że w ich relacji dochodziło do aktów
przemocy psychicznej i fizycznej. Andrzej pod wpływem alkoholu i dopalaczy
został zatrzymany przez policję,co wiązało się z pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej. Pacjent kilkukrotnie chciał rzucić się pod pociąg, skoczyć
z wysokości, a także otruć się np. środkami farmakologicznymi. Skok z wysokości doprowadził do licznych obrażeń, miedzy innymi złamania nogi, czy
ręki.Został odratowany po zatruciu środkami przeciwbólowymi, gdyż przebywał w domu rodzinnym, domownicy zareagowali natychmiast, wzywając
pogotowie. Często odgraża się, że się powiesi. Uważa, że jego partnerka nie
czuła się przy nim bezpiecznie: „Teraz wiem, że Aśka mogła czuć się ze mną
strasznie. Ciągle awantury, wydawanie kasy, nawet 500 funtów w jeden dzień
tuż po wypłacie. A ona zbierała na ślub. Ja jak miałem fazę to wszystkim w
klubie fundowałem drinki. Ona się wściekała. A jak ona chciała mi pomóc, to
ja ją uderzyłem. I to według niej już był koniec. Bała się też, że skończę ze sobą
tak jak mówię. Była świadkiem jak prawie się powiesiłem. Mówiłem jej, że
taki jestem. Pociąłem się pod jej drzwiami, było mnóstwo krwi. Później ona
zaczęła się izolować, później już miała nadzór policyjny”.
W tym momencie osoba badana jest pod stałą opieką psychologiczno-psychiatryczną. Pacjent jest dodatkowo diagnozowany. Uczestniczy
w terapii psychologicznej, realizowanej w sposób internetowy z polskim psychologiem za pośrednictwem komunikatorów internetowych , ze względu na
trudności w znalezieniu odpowiedniego psychologa w Wielkiej Brytanii oraz
barierę językową wywołaną brakiem umiejętności biegłego posługiwania się
językiem angielskim.W miarę możliwości uczestniczy w dodatkowych zajęciach psychoprofilaktycznych, warsztatach, czy pogadankach tematycznych
w celu zwiększenia swojej wiedzy na temat choroby i sposobów radzenia sobie
z trudnościami.
U mężczyzny pojawiło się wiele czynników zwiększających ryzyko
samobójstwa:
Cechy demograficzne: osoba samotna, emigrant mieszkający w Wielkiej
Brytanii;
Sytuacja życiowa: trudności osobiste, zerwanie związku miłosnego,
samotność;
Stan zdrowia: występujące zaburzenia depresyjne (zaburzenia psychiczne), po próbie samobójczej (trudności somatyczne);
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Pozostałe dane: wcześniejsze próby samobójcze, trudności psychologiczne
Inne sytuacje trudne: brak wsparcia społecznego (brak najbliższej rodziny, znajomych w Wielkiej Brytanii), osamotnienie, brak skończonej edukacji,
trudności w osiągnięciu (zadowalającej subiektywnie) niezależności finansowej.
Zakończenie
Temat związany z samobójstwami jest szerokim zagadnieniem, który dotyczy także procesu leczenia w sytuacji zagrożenia życia. Dzięki działalności
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego rocznie setki osób zostaje konsultowanych oraz udzielana jest osobom potrzebującym adekwatna do ich sytuacji pomoc (Stradomska 2018, s. 105-113).
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady osób po próbie
samobójczej, które konsultowały się u specjalistów w Polskim Towarzystwie
Suicydologicznym. Niewątpliwie do podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia
przyczynia się wiele czynników, co ukazuje je jako temat wielopłaszczyznowy,
a zarazem indywidualny, bowiem każda jednostka jest inna i posiada różny
stopień wrażliwości i odporności psychicznej.
Nie można zaprzeczyć, że samobójstwo nie jest aktualnym problemem.
Specjaliści starają się, aby zniwelować efekt Wertera, który jest niebezpieczny dla ogółu społeczeństwa. Szczególnie w sytuacji, w której osoby sławne, z
określonym statusem społeczno-ekonomicznym decydują się na popełnienie
samobójstwa, a tym samym zakończeniem swojego życia w sposób samobójczy. Problem samobójstwa jest złożonym zagadnieniem, zarówno z punktu
widzenia medycyny i psychologii, ale również etyki postępowania, co może
być przedmiotem rozważań przyszłych badaczy.
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia z roku na rok odnotowuje się coraz więcej aktów samobójczych, co świadczy o aktualności
problemu i istocie stresu wywołanego postępem cywilizacyjnym. Ponadto,
wzrost akcji profilaktycznych, mających na celu wspieranie pacjentów, u których obecne są myśli i zachowania suicydalne skłania do refleksji na temat
powagi sytuacji w wymiarze społecznym. Istotnym aspektem okazuje się być
kwestia emigracji. Wyjazd z kraju, w szczególności osób, które opuszczały
z kraju ze względów finansowych wiąże się z wieloma trudnościami natury
psychologicznej, społecznej czy zawodowej. Wiele osób mimo lat spędzonych
za granicą nigdy nie czuje się w obcym kraju jako obywatel danego państwa.
Tęsknota za domem, tradycjami, rodziną doprowadza często do pojawiania
się tendencji autodestrukcyjnych. Barierą jest także inny niż rodzimy język.
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Staje się to coraz mniejszą przeszkodą, ze względu na dostępność tłumaczy
oraz dostępność polskich psychologów i psychiatrów w Wielkiej Brytanii.
Jednakże mimo, wspomnianego wcześniej rozwoju cywilizacyjnego tematyka
związana z samobójstwami jest dalej traktowana jako temat tabu. Nie pomaga
także stereotypowe traktowanie osób pozostających na emigracji, które przez
najbliższych są często traktowani jako ludzie szczęśliwi, z wyższym statusem
społeczno-ekonomicznym niż osoby, które zostały w Polsce. Istotnymi kwestiami zatem jest szerzenie idei związanej ze zdrowiem psychicznym, dobrostanem psychicznym i możliwościami, które pomagają poradzić sobie z trudnościami natury psychicznej. Profilaktyka w XXI wieku staje się wyzwaniem
nie tylko specjalistów w aspekcie suicydologii, ale także nauczycieli, rodziców
czy rówieśników.
Bibliografia
Hołyst B.
1983
2000

Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, Warszawa.
Wiktymologia, Warszawa.

Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka-Anholcer., M.
2002 Samobójstwo, Warszawa.
Skawińska M.
2003 Samobójstwo. Rola polityki społecznej w zapobieganiu i terapii.
Kielce.
Statystyki samobójstw
2020

Statystyki samobójstw, www.policja.pl, (dostęp: 06.07.2020)

Stradomska M.
2019a Uwarunkowania prób samobójczych w grupie studentów – program profilaktyczny prowadzony na uniwersytecie, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, nr 19 (3).
2019b Communication in the assistancerelationship – the suicidologicalaspect, „Journal of Modern Science”, nr 43(4).
2019c Zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży a dobro młodzieży.
Ujęcie integralne, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 1(37).
2019d Zagrożenia suicydalne a formy wsparcia osób potrzebujących
pomocy – ujęcie integralne.„Młoda Humanistyka”, nr 14(1).
76

ANALIZA CASE STUDY ...

2019e Contemporaryeducationtowardsselectedphenomena. Case study
as aneducational metod – a suicidalaspect, „21st Century Pedagogy”,
nr 1(3).
2018 Proces leczenia w sytuacji zagrożenia życia – analiza suicydologiczna na podstawie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, „Humanum Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji
w Warszawie”, 31(1).
Stradomska M., Wolińska J., Marczak M.
2016 Circumstances and underlying causes of suicidal attempts in
teen patients of mental health facilities – a psychological perspective,
“PsychiatriaiPsychologiaKliniczna”, nr 16(3).
WHO, PTS
2003 Zapobieganie samobójstwom, Światowa Organizacja Zdrowia,
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Genewa -Warszawa.
STRESZCZENIE
Samobójstwo oceniane jest jako problem globalny. Nie ma kraju, w którym nie występowałoby to zjawisko. Artykuł stanowi próbę analizy rozważań
podejmowanych w Polsce i Wielkiej Brytanii w okresie od 2016 roku do chwili obecnej. Badaniami do tej pory objęto ponad 500 osób. Grupą badaną byli
Polacy, mieszkający w kraju oraz Polacy pozostający na emigracji w Wielkiej
Brytanii. Profilaktyka presuicydalna jest często niewystarczająca, gdyż nie ma
jednej przyczyny samobójstwa. Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ), Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS), czy Ministerstwo Zdrowia (MZ)
przygotowało szereg publikacji oraz poradników, które opisują omawiane zagadnienie. Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-praktyczny, gdyż
od 2016 roku prowadzone są badania i konsultacje psychologiczne w ramach
grantu Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz działalności
Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin. W owej pracy zostanie przedstawiony opis, tzw. studium przypadku.
Słowa kluczowe: samobójstwo, utrata, suicydologia, ryzyko, profilaktyka, zapobieganie
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SUMMARY
The issue of suicide is a global problem. There is no country where this
phenomenon does not occur. The article is an attempt to analyze the considerations undertaken in Poland and Great Britain in the period from 2016 to
the present. Until July 2020, the research covered over 500 people. The study
group were Poles living in the country and Poles remaining in exile in Great
Britain. Presuicidalprophylaxisisoften not enough because there is no single
cause for suicide. The World Health Organization, PolishSuicidologicalSociety and the Ministry of Health have prepared a number of publications and
guides that address the issue of suicide. A multifaceted approach to this issue
is important, as it should not be reported about self-destructive acts of the
population through the media. This publication is of theoretical and practical
nature, since from 2016 psychological research and consultations have been
carried out under the grant of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and the activities of the PolishSuicidologicalSociety Lublin Branch. The
work will present a case study.
Keywords:suicide, loss, suicidology, risk, prevention, prevention
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
A EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY POLICY AND EDUCATION FOR SAFETY

Polityka to sztuka rządzenia państwem, utrzymywania i wyzyskiwania
stosunków z obcymi państwami (Karłowicz 1908, s. 215). Przez pojęcie polityki można rozumieć:
1. działalność instytucji państwowych, gdzie polityka jest tożsama ze sprawami rządowymi;
2. funkcję w systemie społecznym (regulowanie procesów społecznych);
3. proces podejmowania decyzji przez rząd, partie polityczne, grupy
interesów;
4. rozwiązywanie problemów jako sztukę przezwyciężania bolączek społecznych (Pawłowski, Ciupiński 2002, s. 97).
Polityka jest sztuką zdobycia i sprawowania władzy. To zespół działań
podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia celów za pomocą odpowiednio dobranych środków (Pawłowski, Ciupiński 2002, s. 98).
Polityka bezpieczeństwa państwa to celowa, planowa i zorganizowana
w ramach państwa oraz pod kierownictwem organów państwowych działalność podmiotów państwowych, społecznych i prywatnych, ukierunkowana
na uzyskanie i utrzymanie optymalnego w danych warunkach poziomu bezpieczeństwa, połączona z tworzeniem rozwiązań zapewniających zdolność do
sprawnej i skutecznej reakcji w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i materializujące się zagrożenia (Fehler 2014, s. 208). Poziom bezpieczeństwa powinien zostać utrzymany, m.in. dzięki edukowaniu o zagrożeniach na przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa. Istotne jest, aby w sferze wewnętrznej
państwa, realizować politykę bezpieczeństwa, która ma na celu:
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1. zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania organów państwa, stabilizację ładu społecznego oraz ochronę zdrowia i życia obywateli;
2. działalność państwa w sferze zewnętrznej, prowadzącą do analizy i neutralizacji zagrożeń ze strony innych państw, instytucji międzynarodowych oraz osób
prywatnych i fizycznych.
Polityka bezpieczeństwa może dotyczyć różnych dziedzin funkcjonowania państwa, na przykład: wojskowej, gospodarczej, energetycznej, informacyjnej czy ekologicznej (Opały 2007, s. 120). Wiąże się to niewątpliwie
z dostosowaniem zachowań obywateli do nowych zagrożeń, połączonych
z nauczaniem w szkołach i na uczelniach. Edukacja dla Bezpieczeństwa ma
charakter interdyscyplinarny, ma związek z: pedagogiką, filozofią, psychologią, prakseologią, socjologią, antropologią oraz polityką.
Polityka bezpieczeństwa narodowego to procesy formułowania i realizacji interesów narodowo– państwowych, dotyczących potrzeb bezpieczeństwa
wewnątrz kraju i w stosunku do innych państw, (uczestników systemu międzynarodowego). To także teoria i praktyka bezpieczeństwa. Dotyczy sposobów świadomego oddziaływania państwa na środowisko jego bezpieczeństwa
za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia
celów założonych przez podmioty polityki bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczyć należy, że jest rezultatem działań, podejmowanych przez całe społeczeństwa w dłuższym okresie.
Jest wiele zagrożeń, które zostały już scharakteryzowane nazwane, które występują od początków istnienia świata na przykład naturalne (powodzie, pożary,
huragany, itp.). W miarę upływu lat, rozwoju technologii część zagrożeń została wyeliminowana, niektóre stłumione w określony sposób. Aczkolwiek
nie dając gwarancji ich wystąpienia w przyszłości w takiej bądź innej formie.
Cześć z nich może zostać jedynie odsunięta w czasie. Niektóre wydają się
z góry określone, podczas gdy pozostałe dostosowują się i zmieniają tworząc
różnorodne zagrożenia. Część z nich nie poddaje się działaniu i zagrożenia takie muszą zostać zaakceptowane jako zjawisko godne pożałowania, ale realnie
istniejące (Borrow 1997, s. 37). Są też takie, które stawiają na nas w obliczu
kryzysu przetrwania, podczas gdy inne są jedynie dokuczliwe i łatwo je usunąć.
Jednakże pierwsza grupa działa w opisany sposób nawet wówczas, gdy występują w małych ilościach, a inne jedynie wtedy, gdy jest ich wiele.
Skuteczną koordynację działań podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę antyterrorystyczną Polski ma zapewnić powołane w ramach
ABW Centrum Antyterrorystyczne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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2020, s. 1). Z kolei na mocy Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie
ustaleń i zaleceń Komisji ds. Terroryzmu (pkt. 47.) zaleca
państwom członkowskim opracowanie wytycznych dla szkół w celu
rozwiązania problemu ewentualnej radykalizacji uczniów oraz ustanowienia prostych i jasnych procedur postępowania z nimi; podkreśla
potrzebę zaangażowania organów ochrony dzieci i usług społecznych,
przy lepszej współpracy z odnośnymi organami ścigania i organami
wymiaru sprawiedliwości w ramach procesu przeciwdziałania najcięższym przypadkom radykalizacji uczniów (Parlament Europejski 2018).

Warto podkreślić, że radykalizacja to
złożony proces, przez który osoba lub grupa przyjmuje coraz bardziej skrajne idee czy poglądy religijne lub polityczne, które mogą
prowadzić do aktów przemocy, w tym do przeprowadzania aktów
terrorystycznych.

Taka definicja stosowana jest przez Radę Europy czy Komisję Europejską,
która w wielu dokumentach definiuje radykalizację jako „zjawisko ludzkie
obejmujące opinie, poglądy i idee, które mogą prowadzić do aktów terroryzmu (Michel 2015, s. 53).
Terroryzm uznać można za jeden z najistotniejszych problemów we
współczesnej rzeczywistości. Obniża on zarówno stan, jak i poczucie bezpieczeństwa tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego państwa. W zakresie problematyki terrorystycznej w Polsce zaliczyć należy m.in. opracowanie kompleksowych regulacji prawnych w celu realizowania stosownych przepisów.
Jednym z kluczowych ich elementów jest przyjęcie profesjonalnej definicji
terroryzmu. Zdaniem A. Ostrokólskiego terroryzm,
należy uznać za każdą działalność wymierzoną przeciwko członkom
społeczeństwa, z zastosowaniem (narzędzi) w tym prawnych) i form
zastraszających grupy ludności lub poszczególnych (wybranych) ludzi,
pozbawiając ich posiadanych praw lub naruszających warunki życia,
celem uzyskania szczególnych korzyści względnie przymuszenia do
określonych świadczeń, postaw lub zachowań (Ostrokólski 2014, s. 24;
Ostrokólski 2018, s. 28).

Taka definicja pozwoli zwrócić większą uwagę na sposób powstawania terroryzmu, jego źródła, ale i także zminimalizować swobodę jego stosowania
w celu osiągnięcia korzyści.
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Naukowiec zwraca uwagę na fakt, iż uznaje się, że terror dotyczy
przemocy państwowej wobec ludności, natomiast terroryzm jest działaniem sprzeciwu, czyli przemocą antypaństwową niezadowolonych
z istniejącego stanu. Jest to niespełna ocena, pomija zjawisko terroryzmu międzynarodowego oraz zjawiska terroru stosowanego powszechnie przez licznych ludzi wobec słabszych lub zależnych pracowników,
członków rodzin, uczniów, wyznawców innych religii, ateistów, biednych, bezrobotnych. Terror jest realizowany przez przymuszanie do
niechcianych zachowań, stosowane są zakamuflowane groźby lub
stwarzana jest atmosfera wrogości i pogardliwego odrzucenia – ostracyzmu – wywołującego strach (Ostrokólski 2014, s. 28).

Jest wiele definicji terroryzmu, występują w każdym języku na wszystkich półkulach świata. Aczkolwiek żadna definicja przyjęta w aktach prawa
międzynarodowego nie obejmuje wszystkich aspektów zjawiska społecznego. Warto poszerzyć wśród uczniów Edukacji dla Bezpieczeństwa wiedzę
o tematykę nowych form terroryzmu występującego w społeczeństwie. Jest
to zadanie dla nauczycieli przedmiotu, którzy wykorzystując własną inwencje
twórczą mogą poszerzyć tematykę zagrożeń o proponowane pozycje.
Zaznaczyć należy, że istnieje mnóstwo problemów i konfliktów mogących wywołać zagrożenia dla stabilności porządku i bezpieczeństwa w państwie, przy czym nie będąc uwzględnione w formie prawnej. A. Ostrokólski
przyjął następujący podział (Ostrokólski 2014, s. 31):
1.
2.
3.
4.

Terror polityczno-patriotyczny,
Terror kryminalny,
Terroryzm roszczeniowy,
Ekoterroryzm.

Pierwszym problemem jest terror „polityczno-patriotyczny” czyli
ogłoszony pogląd na jakąś sprawę lub wydarzenie i uznany przez decydentów jako jedynie słuszne, bo prawdziwe, gdyż przez nich stwierdzony. Niestety większość ludzi przyjmuje jako prawdę wszystko co
płynie z mediów, jeżeli tylko odpowiada to ich oczekiwaniom równocześnie ma miejsce intensywnie i raczej bardziej skuteczne spontanicznie niż rozumnie prowadzona „polityka historyczna”, wywołująca
skłócenie w społeczeństwie i niechęć do wskazywanych państw sąsiednich, jako krzywdzą krzywdzących Polskę i Polaków kiedyś i teraz oraz
„na pewno” w przyszłości. Przykładem mogą być partie polityczne i
ich przywódcy. Trudno uznać za przestępstwo takie działania jednak
zaczyna pojawiać się zbiorowe przetwarzanie tych opinii i w tym jedną myśleniu cichutko brzmią głosy specjalistów inaczej oceniających
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wydarzenie (Ostrokólski 2014, s. 31).

Drugim zagadnieniem jest terror kryminalny,
który przyjmuje różną postać dostrzeganych zjawiska nękania społeczeństwo przez zorganizowaną przestępczość napady rabunek gwałty
i inne czyny przestępcze powodujące wzrost obawy o życie własne i
dzieci, o trwałość majątku Terroryzm kryminalny przyjmuje niekiedy
skrajną postać porwanie dla okupu, wymuszeń i haraczu od przedsiębiorców lub pod groźbą śmierci zmuszanie do przestępstw. Drugą
stroną tego samego terroru kryminalnego jest walka pracowników instytucji państwowych ze sprawcami wyżej wskazanych czynów, lecz
również metodami dalekimi od prawa, chociaż rzekomo z urządzeń
szczytnym celom. Specyfika tego procederu polega na aktywności nielicznych w bezzasadnym oskarżaniu o czyny przestępcze ludzi biznesu lub politycznych oponentów i na podstawie wątpliwych zarzutów
przetrzymywanie nawet przez kilka lat w więzieniach, (aresztach tzw.
„wydobywczych”). Oczywiście takie działanie pochwała wielu, gdyż jest
propagowany jako skuteczna walka z patologiami jednak, kiedy po latach sprawa zostaje wyjaśniona to, mimo że wielu nie pamięta istoty
zarzutów, opinia społeczna już pozostaje niezbyt przychylna sprawcom
(instytucjom ochrony państwa i prawa). Również negatywnie odbierane są działania fiskusa realizowane przez nielicznych przedstawicieli prowadzące do upadku firmy funkcjonujących zgodnie z prawem
a konsekwencje tego są takie, że panuje opinia o nękaniu wręcz terrorze prowadzonym przez państwo (Dudek 2014).

Trzecim zagadnieniem jest terroryzm roszczeniowy, mianowicie
to agresywne działania podczas manifestacji różnego rodzaju powszechnie odbiera się jako poważne zagrożenie bezpieczeństwa agresywny wystąpienia tak zwanych młodych Patriotów są to typowe grupy szturmowe o nastawieniu nacjonalistycznym lub nawet neofaszystowskim.
Głoszone przez nich hasła wywodzą się z prawicowej orientacji bojówek okresu międzywojennego, a wyczyny na ulicach naszych miast
przypominają formą, atmosferą i hasłami dawne pogromy ludności
innej narodowości lub religii. Kolejnym przykładem takich zachowań
są akcje rozgrywane przez pseudokibiców na ulicach miast podczas
powrotu ze stadionów. I dalej autor stwierdza, obecnie największym
zagrożeniem bezpieczeństwa ludności i demokratycznego państwa jest
każda postać terroru, zwłaszcza w połączeniu z nadużywaniem działań
zapobiegających atakom terrorystycznym.

Bywają terroryści, którzy bez aktów terroru potrafią spowodować, że rządy
zmieniją swoją politykę, kosztem ludności.
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Ekoterroryzm łączy się z aktywistami np. z ugrupowań ekologicznych,
politycznych i społecznych względnie religijnych, które wysuwają radykalne
żądania o znamionach terrorystycznych. Ich działalność nie polega na zabijaniu
ludzie, ale na paraliżowaniu funkcjonowania organów władzy, przeprowadzenie
imprez sportowych, kulturalnych jako niezgodnych z ich przekonaniami
i uczuciami. Aczkolwiek najczęściej wystarczy odpowiednia dotacja finansowa,
aby „ekolodzy” zmienili swoje zdanie (Ostrokólski 2016, s. 25).
Proces edukacji to również proces długookresowy i ma wpływ na wiedzę
i umiejętności w zakresie prawidłowego postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Główny jego cel to rozwijanie świadomości całego społeczeństwa, dotyczącego bezpieczeństwa oraz wykształcanie nawyków niezbędnych w jego wzmacnianiu (Martuszewska 2019, s. 309). Osiągane wyniki uzależnione są nie tylko od racjonalnego
wyboru środków i metod spośród różnych możliwości, ale są także zależne od okoliczności, na które nie można wpływać, np. praw fizycznych, ekologii itp. Jednak
w oparciu o wiedzę, można się na nie przygotować.
Interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa to ochrona indywidualna
i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich życia i zdrowia (…) (Konstytucja RP,
art. 5). Interesy narodowe Polski wiążą się z zapewnieniem przetrwania państwa
i jego obywateli. Zawierają potrzeby zachowania: niepodległości i suwerenności
państwa, jego integralności terytorialnej, nienaruszalności granic oraz zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli. Ważnym interesem narodowym kraju jest zagwarantowanie mu trwałego rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego, stworzenie warunków do wzrostu dobrobytu społeczeństwa, rozwoju nauki i techniki. Wkład
w unowocześnianie metod nauczania pozwoli umocnić ich skuteczność, a tym samym znacznie wpływając na większe możliwości rozwojowe jego obywateli (Martuszewska 2018, s.130).
Zagrożenie może dotyczyć zdrowia człowieka, jego bezpieczeństwa, egzystencji, szczęścia, rzeczy materialnych, dobytku ludzi, urządzeń, budowli, miast,
regionów, państw itp.; ale także wody, żywności, atmosfery, zwierząt, całej przyrody nawet kosmosu. Społeczeństwo, tworzące państwo, postrzega bezpieczeństwo
w związku z występowaniem zagrożeń, wynikających z konfliktowej natury ludzkiej, skutków rozwoju cywilizacyjnego i postępu technologicznego, szkodliwej
działalności ludzkiej oraz niszczącego, niekontrolowanego działania sił przyrody.
Wiele zagrożeń wynika z działalności ludzkiej, z braku wiedzy i doświadczenia,
nieudolności, niezaradności, wygodnictwa, niedbalstwa i z głupoty. Każdy z nas
inaczej odczuwa zagrożenie oraz inaczej pojmuje poczucie niepewności. Wiedza
o zagrożeniach, sposobach uniknięcia ich oddziaływania i ograniczenie ich skutków powinna być każdemu znana (Martuszewska 2019, s. 309).
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Realizacja programu Edukacja dla Bezpieczeństwa ma przygotować
uczniów do samoobrony w warunkach zagrożenia. Wynikiem nauczania
przedmiotu jest nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętność zastosowania tej wiedzy w sytuacji życiowej (Martuszewska 2019, s. 309).
Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020 podkreśla, że należy wykorzystać w pełni potencjał instytucji państwowych i samorządowych,
podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli
w taki sposób, aby budować odporność państwa na zagrożenia niemilitarne
i militarne (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2020, s.15). Zwiększenie liczby zajęć praktycznych Edukacji dla Bezpieczeństwa, także w ramach obozów
wakacyjnych, może znacząco podnieść poziom świadomości radzenia sobie z.
niebezpieczeństwami wśród uczniów i wpłynąć na
(…) tworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu oraz budowaniu zrozumienia dla rozwoju odporności i zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także budowaniu odporności państwa na zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym, zapewnianiu powszechnej obrony cywilnej
i ochrony ludności oraz gromadzeniu i utrzymywaniu zdolności do
odtwarzania niezbędnych zasobów (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
2020, s. 15).

Zadaniem Edukacji dla Bezpieczeństwa jest upowszechnienie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa oraz zagrożeń obywatela w jego środowisku lokalnym. Jednak założenia programowe przedmiotu nie wprowadzają nowych
zagrożeń. Istotnym problemem jest również brak zrozumienia istoty konsekwencji prawno-karnych za podejmowane działania. Wielokrotnie zdarza
się, że uczeń nie zna konsekwencji prawnych czynu zabronionego. Wraz ze
zmieniającym się otoczeniem, zmienia się katalog zagrożeń, który jest coraz
bardziej rozbudowany, zmieniają się także konsekwencje prawne wykroczeń.
Edukacja dla Bezpieczeństwa umożliwia przygotowanie dzieci i młodzieży w razie zaistnienia niebezpieczeństwa w życiu codziennym. Podstawa programowa przedmiotu nakazuje uczyć, natomiast nie kształtować umiejętności
właściwej reakcji na symptomy zagrożenia. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020 r. zaznacza, że należy zwiększyć odporność skutecznych dostaw
energii, niekontrolowanego przepływu osób i relokacji ludności, gromadzenia, ochrony oraz zagospodarowania zasobów żywności i wody, zdolności
do postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym,
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odpornych sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych, systemów informowania i ostrzegania ludności oraz wydolnego systemu transportowego, a także cyberzagrożeń czy zagrożeń, związanych z manipulacją, informacją poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego 2020, s. 16).
W ramach efektów kształcenia uczeń powinien nabyć zdolności rozpoznawania zarówno symptomów zagrożenia, jak i samych zagrożeń oraz praktycznego reagowania na ich wystąpienie. Niezbędne jest ukazanie przyczyn
ich zaistnienia oraz potencjalnych konsekwencji społecznych. Wprowadzone
w 2017 roku rozporządzenie, dotyczące sposobu realizacji Edukacji dla Bezpieczeństwa (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 2020, s. 16), daje możliwość
uczestniczenia dzieci i młodzieży w specjalistycznych obozach szkoleniowo-wypoczynkowych z zakresu tego przedmiotu. Jednak działania takie są niewystarczające w nabyciu praktycznych umiejętności odpowiedniego zachowania w momencie rozmaitych zagrożeń. P. Mickiewicz stwierdza, że wymagane
są radykalne zmiany podejścia do wspomnianej podstawy programowej, która
powinna być zbieżna z obowiązującymi założeniami i dostosowana do zapisów strategicznych dokumentów polityki bezpieczeństwa (Kubiak, Mickiewicz 2017, s. 17).
W podstawie programowej jest wiele nieprecyzyjnych sformułowań.
Zmarginalizowano działania profilaktyczne i znaczenie zwalczania zagrożeń
w chwili ich wystąpienia. Nie docenia się wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i dostosowania jej do prawdopodobnych potrzeb.
***
Zaawansowane technologie zmieniają codzienność miliardów mieszkańców Ziemi. Wciąż rosnące poczucie zagrożenia negatywnie wpływa na rozwój
cywilizacyjny jednostki i społeczności, gdyż oddziałuje na kształtowanie warunków życia w państwie.
Szybkie tempo przemian cywilizacyjnych, intensywny rozwój informatyzacji oraz technologii mobilnej, nie mogą pozostać bez wpływu na współczesną edukację, a co za tym idzie na politykę bezpieczeństwa –. Wprowadzenie
znaczących zmian technologicznych w polskiej szkole, w tym w programie
Edukacji dla Bezpieczeństwa jest koniecznością, aby dostosować ją do wymagań cyfrowej rzeczywistości w XXI wieku (Martuszewska 2019, w druku).
Zagrożenia wymagają zmiany myślenia i środków, które pomogą w ich
zwalczeniu. Chodzi tutaj nie tylko o szeroko rozumianą infrastrukturę bezpieczeństwa, ale i samego myślenia o bezpieczeństwie. Wiele z występujących
zagrożeń to zagrożenia nowe, z którymi trzeba nauczyć sobie radzić.
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Takie sytuacje nie powinny dziwić, gdyż jest to wynik procesów i zjawisk,
które zachodzą każdego dnia, są następstwem rozwoju cywilizacyjnego. Przekształcenia społeczeństw z industrialnych w informacyjne wyposażyły ludzi
w nowoczesne środki radzenia sobie z zagrożeniami, ale i skomplikowały formy ich wprowadzania (Kopczewski, Pellowski, Rokiciński 2017, s. 41).
Lista oraz układ priorytetów rozpoznawanie zagrożeń zmienia się z czasem i różnie w zależności od położenia, kultury i ludności, w określanym
miejscu, czasie zagrożenia są odkrywane, inne nadal trwają, a jeszcze inne
wyłaniają się na nowo. Przyczyny ich występowania są różne.
Bardzo ważne jest także wspomaganie edukacji przez poszukiwanie skutecznych, innowacyjnych i efektywnych metod nauczania, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych.
W polskim nauczaniu konieczna jest ewolucja. Po pierwsze: dostosowanie
jej do dynamicznie zmieniającej się technologii, po drugie: uwzględnienie aktualnych treści nauczania, w tym nowych metod dydaktycznych w Edukacji dla
Bezpieczeństwa.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej edukacji, istnieje konieczność jej dostosowania do współczesnych warunków w otaczającym świecie. Wymagane są zmiany, które pozwolą zapobiegać pojawiającym się nowym zagrożeniom
(Martuszewska 2018, s. 133).
Nie można wyeliminować wszystkich zagrożeń, ale można zminimalizować ich skutki. Zapobieganie zagrożeniom jest najefektywniejszym i wbrew
pozorom najtańszym sposobem walki z samym zagrożeniem. Najprostszą metodą ich zapobiegania jest nauczanie i działania profilaktyczne. Im powszechniejsza, systematyczniejsza profilaktyka i nauczanie (wielopoziomowe od najmłodszego dziecka ze szkoły podstawowej, poprzez gimnazjalistę i licealistę),
tym skuteczniejsze jest działanie, bezpieczniejszy świat wokół.
Ważne jest, aby całe polskie społeczeństwo, a szczególnie młodzież, były dobrze przygotowane, na wszelkie możliwe zagrożenia cywilizacyjne, jak i te, które spotykają nas ze strony natury. Należy zrewolucjonizować proces nauczania
i dostosować go z jednej strony do predyspozycji i neurologicznych uwarunkowań
poszczególnych uczniów, z drugiej zaś do opanowania wiedzy przekazującej nowe
technologie, które są istotnym elementem życia współczesnego ucznia.
Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przedmiotem, który wymaga zaangażowania władz państwowych, odpowiednich służb, organizacji, oraz całego społeczeństwa. Tylko kompleksowe, cykliczne i zakrojone na szeroką skalę działania,
w których będą uczestniczyć wszyscy, przyniosą pozytywne skutki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (Martuszewska 2019, w druku).
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Proces konstruowania polityki bezpieczeństwa narodowego powinien
być poprzedzony sformułowaniem głównych celów polityki bezpieczeństwa. Jednym z nich jest nauczanie o potencjalnych zagrożeniach, drugim
informowanie o zwalczaniu i zapobieganiu zagrożeniom (Pokruszyński 2012,
s. 13-14). To zaś wymaga operacjonalizacji głównych celów, wyznaczonych
przez politykę, dla której punktem odniesienia powinno być bezpieczne życie
obywateli.
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Pawłowski J., Ciupiński A.
2002 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
Warszawa.

STRESZCZENIE
Rozwój technologiczny i szybkie tempo życia powodują, że należy permanentnie edukować młodzież i dorosłych o niebezpieczeństwach współczesnego świata.
Zapewnienie bezpieczeństwa, jest jedną z podstawowych funkcji polityki państwa,
a polityki bezpieczeństwa w szczególności. Przygotowanie młodych obywateli do
reagowania na wszelkie zagrożenia to zadanie Edukacji dla Bezpieczeństwa.
Stan wiedzy o zagrożeniach związany jest z procesami globalizacji, zmianami klimatycznymi, ewolucją techniki i wpływami państw na inne podmioty
społeczne oraz państwowe. Stąd istotne jest, aby wymagana była wiedza specjalistyczna i prognostyczna na temat podziału zagrożeń. Natomiast podział
zagrożeń, aby odzwierciedlał naturę środowiska bezpieczeństwa Polski i czynników w nim występujących.
Celem artykułu jest scharakteryzowanie polityki bezpieczeństwa w oparciu o potrzeby Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zostały przedstawione zagrożenia
90

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA A EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

terroryzmu występujące w społeczeństwie, będące propozycją uwzględnienia ich w
programie nauczania przedmiotu.
Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa,
zagrożenia, terroryzm
SUMMARY
Technological development and fast pace of life mean that young people
and adults should be permanently educated about the dangers of the modern
world. Ensuring security is one of the basic functions of state policy and security policy in particular. Preparing young citizens to respond to any threats is
the task of Education for Safety.
The state of knowledge about threats is related to the processes of globalization, climate change, the evolution of technology and the influence of states
on other social and state entities. Hence, it is essential that expertise and predictive knowledge on the distribution of risks is required. On the other hand,
the division of threats to reflect the nature of Poland’s security environment
and factors occurring in it.
The purpose of the article is to characterize security policy based on the
needs of Education for Safety. The threats of terrorism occurring in the society were presented, proposing to include them in the curriculum of the subject.
Keywords: security policy, education for security, threats, terrorism
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KONSPEKTY PSYCHOEDUKACYJNE
SKIEROWANE DLA
MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ
THE ROLE AND IMPORTANCE
OF PSYCHOEDUCATIONAL OUTLINES DEDICATED
TO LEARNING ADOLESCENTS

Kompendium wiedzy psychoedukacyjnej jest bardzo ważnym elementem
i wyzwaniem współczesnej rzeczywistości. W literaturze przedmiotu pojawiło
się w ostatnich dekadach wiele prac poświęconym zjawiskom które dotyczą
młodego społeczeństwa. Ku temu opracowano konspekty zajęć, pozwalające
w sposób jasny i precyzyjny za zainicjować prowadzenie zajęć dotyczących
wybranej tematyki. Konspekty psychoedukacyjne przewidziane są dla w różnych grupach wiekowych. Wyżej wymienionym przypadku konspekt zajęć
skierowany jest do młodzież szkół w wieku 14 do 16 lat. Zajęcia przewidziane
w konspektach prowadzone powinny być w sali lekcyjnej na godzinie wychowawczej. Czas ich trwania do 45 minut.
Warto jest poprzedzić zajęcia tematyczne spotkaniami integracyjnymi,
przynajmniej jednym – zwykle skutkuje to zwiększeniem zaangażowania młodzieży w zajęcia, powoduje większą gotowość do próbowania nowych wzorów
zachowania. Ponadto zajęcia integracyjne tworzą wówczas całość z tematami
komunikacji, stresu, poczucia własnej wartości.
Dla przykładu został opracowany w dalszej części Konspekt zajęć, który
oscyluje wokół tematyki STRESU. Takich konspektów można przygotować
wiele, który zapewne ułatwi pracę w grupie młodych ludzi. Temat ten wybrany został nie bez powodu. Z roku na rok życie staje się coraz bardziej intensywne, jego tempo systematycznie wzrasta. Współczesny świat i związany
z nim dynamiczny rozwój cywilizacyjny, globalizacja kultury i tzw. „wyścig
szczurów” dostarczają człowiekowi różnych szkodliwych bodźców. Niestety
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oprócz efektów postępu cywilizacyjnego rosną też jego skutki uboczne. Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, wymaganiom, ograniczeniom. Nie
zawsze potrafimy im sprostać, a ceną jaką płacimy jest stan naszego zdrowia.
Przemęczenie, pospiech, hałas, współzawodnictwo to czynniki najczęściej powodujące stres w dzisiejszym życiu. Młodzież i dzieci są szczególnie narażone
na destrukcyjne działanie stresu. Istotną rolę w kreowaniu odporności młodego człowieka wobec sytuacji stresujących odgrywa rodzina i szkoła. Środowisko rodzinne ma znaczącą rolę dla kwestii normalnego rozwoju młodego człowieka.. Sukcesywne podejmowanie działań w sytuacjach trudnych
w szkole niweluje atmosferę stresu wśród uczniów.
Pojęcie „stres” po raz pierwszy pojawiło się w literaturze naukowej
w latach 50. ubiegłego wieku za sprawą Selyego (Selye 1960). Chociaż słowo
to już na stałe zagościło w języku potocznym, utworzenie dokładnej definicji
operacyjnej nie było łatwym zadaniem. Najogólniej rzecz ujmując, „stres to
proces, za pomocą którego czynniki środowiskowe zagrażają równowadze organizmu lub ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje
na zagrożenie” (Gatchel, Baum, Krantz 1989). Czynniki środowiskowe,
o których mowa, często nazywane są stresorami. Aktywują one złożone
mechanizmy reagowania zarówno fizjologicznego, jak i psychologicznego
i w znacznym stopniu wpływają na stan zdrowia jednostki. Pojęcie stresu doczekało się bardzo wielu naukowych wyjaśnień zarówno w dziedzinie psychologii, jak i medycyny.
Pierwsze naukowe koncepcje wyjaśniające zjawisko stresu pojawiły się na
początku XX wieku. Zajmowano się wówczas przede wszystkim skutkami
działania stresorów na organizmy zwierząt i człowieka. Cannon (Cannon
1928), twórca tak zwanego modelu „walcz lub uciekaj”, opisuje reakcję na
stres jako pobudzenie dwóch układów. Pierwszym z nich jest gruczoł przysadki, który wydziela hormon adrenokortykotropowy (ACTH, adrenocorticotropic hormone) aktywujący korę nadnerczy i wydzielanie przez nią kortykosteroidów, a zwłaszcza kortyzolu, powodującego zwiększone spalanie białka
i tłuszczu oraz zmniejszanie stanu zapalnego. Drugi natomiast działa przez
pobudzenie współczulnego układu nerwowego, który następnie aktywuje
rdzeń nadnerczy, a ten z kolei wydziela epinefrynę (adrenalinę) oraz norepinefrynę (noradrenalinę). Hormony owe odpowiadają za pobudzenie (wzmożona reakcja układu krążenia, intensywne oddychanie, zwiększony przepływ
krwi do aktywnych mięśni, zwiększona aktywność umysłowa i fizyczna) organizmu, a tym samym ułatwiają szybszą jego reakcję na niebezpieczeństwo. Pełnią zatem, zdaniem Cannona, z jednej strony „funkcję bezpieczeństwa”,
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odgrywając tym samym ważną rolę w procesie adaptacji, a z drugiej wydzielane w nadmiarze przez zbyt długi czas mogą zakłócić funkcjonowanie organizmu i doprowadzić do jego wyczerpania, a nawet śmierci (Gatchel, Baum,
Krantz 1989). Kontynuatorem badań Cannona był Selye. Tak jak jego poprzednik, skupił się głównie na negatywnych fizjologicznych skutkach długotrwałego działania stresorów. Do literatury naukowej wprowadził pojęcie tak
zwanego „ogólnego zespołu adaptacyjnego” (Selye 1956). Według autora
GAS składa się z trzech faz: stadium alarmu (mobilizacja do spotkania i przeciwstawienia się stresowi), odporności (radzenie sobie lub stawianie oporu
stresowi) i wyczerpania (jeśli opór nie likwiduje stresora - mechanizm radzenia sobie wyczerpuje się). Reakcja organizmu na działające stresory, czyli jakiekolwiek szkodliwe lub nieprzyjemne czynniki, została nazwana przez Selyego nieswoistą reakcją na stres składającą się z: - powiększenia gruczołów
nadnerczy produkujących katecholaminy i kortykosteroidy; - zmniejszenia
grasicy; - powstawania wrzodów we wrażliwej na kwas solny śluzówce żołądka.
Prace Selyego przyczyniły się do wzrostu zainteresowania środowiska naukowego problematyką stresu. Pojawiły się również głosy krytykujące nieswoistość reakcji stresowej rozumianej jako aktywację zawsze tej samej triady reakcji niezależnie od rodzaju stresora. Według Masona różnice indywidualne
w reakcjach emocjonalnych będących efektem działania stresu wynikają prawdopodobnie z poprzedzającego reakcję fizjologiczną (przysadkowo-nadnerczową) stresu psychologicznego oraz różnej świadomości istnienia czynników
szkodliwych i prób poradzenia sobie z nimi (Mason 1975, s. 6–12). Mason
opierał się głównie na własnych badaniach dotyczących działania stresorów
fizycznych na organizm człowieka. Udowodnił on, że wysoka temperatura nie
wzbudza aktywności nadnerczy, jeżeli wyeliminuje się czynniki psychiczne
związane ze spostrzeganiem i odczuwaniem stresora. Znaczenie czynnika psychicznego w reakcji organizmu na stres potwierdziły również badania Frankenhaeuser oraz eksperyment Patkai (Colman, Parkinson 1999, s. 114).
W psychologii posługiwano się natomiast trzema definicjami stresu: jako
bodźca, jako reakcji wewnętrznych człowieka oraz relacji między wyżej
wymienionymi elementami. Wczesne opracowania zajmujące się tematyką
stresu psychologicznego dowodzą, że u jego podłoża leży sytuacja bądź wydarzenie zewnętrzne (bodziec), które poprzez wzbudzenie w jednostce wysokiego stopnia napięcia emocjonalnego uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie. Do tej teorii nawiązuje między innymi Holmes i Rahe w swojej
koncepcji zmian życiowych (Janis 1958). Mechanic natomiast rozumiał stres
jako reakcję emocjonalną polegającą na poczuciu dyskomfortu w określonej
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sytuacji (Holmes 1967, s. 121–132). Ten sposób definiowania stresu jest zbliżony do jego potocznego rozumienia jako stanu napięcia, poczucia zagrożenia
lub lęku. Stanowi jednocześnie psychologiczny odpowiednik stresu jako reakcji wewnętrznej - koncepcji dominującej w naukach medycznych. Wymienione teorie dały początek nowoczesnemu rozumieniu zjawiska stresu, jako wyniku interakcji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
W psychologii polskiej są to koncepcje Tomaszewskiego (Holmes 1967,
s. 121–132; Tomaszewski 1963), Reykowskiego (Tomaszewski 1966, s. 197–
252) i Strelaua (Reykowski 1966), natomiast na świecie rozgłos zyskały fenomenologiczno-poznawcza koncepcja Lazarusa i Folkmana (Strelau 1996,
s. 88–130) oraz teoria zachowania zasobów Hobfolla (COR, conserwation of
resources theory) (Lazarus, Folkman 1984). Polskie teorie dotyczące stresu
psychologicznego powstały już w latach 60. XX wieku. Reykowski (Hobfoll
1989; s. 513–524), autor pierwszej w kraju monografii na ten temat (Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego), definiuje go jako
stosunek czynników zewnętrznych do cech człowieka i jego reakcji na nie.
Podobnie zjawisko to opisuje Tomaszewski (Reykowski 1966, Tomaszewski
1963) chociaż pojęcie stresu zastępuje sytuacją trudną. Podkreśla on dodatkowo moment zakłócenia równowagi pomiędzy wyżej wymienionymi elementami jako niezbędny warunek wystąpienia sytuacji trudnej. Wątek braku równowagi podejmuje tak- że Strelau. Według niego do stresu dochodzi
w momencie dysharmonii pomiędzy możliwościami a wymaganiami stawianymi jednostce, ale pod warunkiem, że istnieje motywacja do przeciwstawienia się tym ostatnim. Zarówno jedne, jak i drugie mogą być subiektywne oraz
obiektywne. Relacyjne ujęcie w rozumieniu stresu zdominowało również psychologię światową - na przykład koncepcja Hobfolla (Tomaszewski 1966,
s. 197–252) zakładająca, że celem aktywności człowieka jest poszukiwanie,
uzyskiwanie oraz ochrona cenionych obiektów nazwanych przez niego zasobami. Sytuacja stresowa pojawia się wtedy, gdy istnieje „zagrożenie utratą zasobów netto, utrata zasobów netto, brak wzrostu zasobów następujący po ich
zainwestowaniu (Lazarus, Folkman 1984, s. 19) może być przeżywany zarówno w wyniku subiektywnej oceny straty, jak i obiektywnej utraty zasobów.
Autor wyróżnia cztery rodzaje zasobów: przedmioty (np. mieszkanie), warunki (np. stała praca), zasoby osobiste (np. umiejętności interpersonalne) oraz
zasoby energetyczne (np. pieniądze). Natomiast według Lazarusa i Folkmana
stres to: „określona relacja (relationship) między osobą a oto-czeniem, która
oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”. Owa relacja nazwana została przez nich
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transakcją, aby zwrócić uwagę na fakt, że jednostka wraz z sytuacją, w której
się znajduje, stanowią całość zjawiska stresu, lecz ich właściwości nie mogą
być opisywane jako suma elementów składowych. Według powyższej koncepcji każde wydarzenie jest przez podmiot oceniane, a następnie klasyfikowane
jako: niemające znaczenia dla jego dobrostanu (well-being), sprzyjająco-pozytywne lub stresujące. Powyższa ocena jest całkowicie subiektywna i nazwana
została przez autorów pierwotną. Transakcja stresowa może być przez podmiot rozumiana jako: krzywda/strata (dotyczy już zaistniałej szkody), zagrożenie (przewidywana szkoda), wyzwanie (antycypowanie zarówno szkód, jak
i zysków) oraz wzbudzać odmienne emocje. W tym samym czasie jednostka
dokonuje również tak zwanej oceny wtórnej dotyczącej przede wszystkim
oszacowania własnych możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Warunek konieczny pojawienia się obu ocen to świadome lub nieświadome
stwierdzenie, że zaistniałe zdarzenie jest dla podmiotu ważne. Skutki odległe
do- świadczenia stresu według Lazarusa zależą nie tylko od istoty samej sytuacji, ale również od sposobu poradzenia sobie z nią przez podmiot. Wątek
radzenia sobie ze stresem jest obecnie zagadnieniem dominującym w tej dziedzinie psychologii. Radzenie sobie ze stresem Pojęcie „radzenia sobie ze stresem”, wprowadzone po raz pierwszy w latach 60. XX wieku jest obecnie uznawane za jeden z najważniejszych elementów składowych tak zwanej sytuacji
stresowej. Stresor inicjuje aktywność jednostki ukierunkowaną na jego usunięcie i powrót do stanu równowagi, jednak to właśnie sposób poradzenia
sobie ze stresem będzie w głównej mierze decydować o kosztach, jakie jednostka poniesie w konfrontacji stresowej. We współczesnej psychologii zagadnienie to opisywane jest za pomocą trzech pojęć: proces, strategia i styl radzenia sobie ze stresem. Proces radzenia sobie ze stresem Według Lazarusa i
Folkmana obejmuje on „stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki (efforts), mające na celu opanowanie (to manager) określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub
przekraczające jej zasoby” (Lazarus, Folkman 1984, s. 141). Ocena sytuacji,
inicjują- ca działania jednostki zmierzające do usunięcia stresora, wcale nie
musi być realistyczna. Cel aktywności może pozostać nieuświadomiony. Najważniejsza jest tu indywidualna zmienność w czasie stosowanych strategii,
która decyduje o tym, że radzenie sobie może być zdefiniowane jako proces.
Opisane zostały dwie funkcje radzenia sobie: ukierunkowana na zadanie (czyli
na poprawę relacji podmiotu z otoczeniem) oraz ukierunkowana na regulację
emocji (czyli na łagodzenie przykrych stanów emocjonalnych). Obie są tak
samo ważne i w danej sytuacji stresowej zachodzą na siebie. Strategia radzenia
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sobie ze stresem Rozumiana jest przez Lazarusa i Folkmana jako typowe sposoby radzenia sobie ze stresorami w różnych zagrażających sytuacjach. Istnieją
cztery rodzaje strategii radzenia sobie: poznawcze zbliżanie się, behawioralne
zbliżanie się (obie ukierunkowane na rozwiązanie problemu) oraz poznawcze
unikanie i behawioralne unikanie (obie ukierunkowane na regulację emocji).
Wyniki badań przeprowadzonych przy użyciu opracowanego przez Folkmana
i Lazarusa kwestionariusza sposobów radzenia sobie (WCQ -The Way of
Coping Questionnaire) dowiodły również istnienia indywidualnych różnic
w stosowaniu strategii niezależnie od specyfiki doświadczanego zagrożenia
(Heszen-Niejodek 1997, s. 7–22). Styl radzenia sobie ze stresem Termin ten
stosowany jest zawsze wtedy, gdy mowa o zwróceniu uwagi na istniejące różnice indywidualne w przebiegu czynności lub działań podejmowanych przez
jednostkę. Heszen-Niejodek definiuje go jako: „(…) posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami
stresowymi”, natomiast Wrześniewski (Wrześniewski 1996, s. 44–64) nadaje
mu raczej status cechy, traktując „(…) jako trwałą, osobowościową dyspozycję jednostki do określonego zmagania się z sytuacjami stresowymi”. Ludzie
zazwyczaj różnią się pomiędzy sobą nie tylko rodzajami i liczbą strategii, którymi operują, ale również elastycznością procesu radzenia sobie, czyli łatwością, z jaką dostosowują owe strategie do wymogów konkretnej sytuacji stresowej. Różnice te są częściowo uwarunkowane genetycznie (Strelau, Jaworowska.
Wrześniewski, Szczepaniak 2005). Jedną z pierwszych klasyfikacji stylów radzenia sobie ze stresem opracowała w 1987 roku Miller (Miller 1987, s. 345–
353). Wyróżniła dwa style radzenia sobie: jeden polegający na koncentrowaniu uwagi na czynniku stresogennym i/lub własnej reakcji, drugi polegający
na odwracaniu uwagi od stresora i od własnych reakcji. Style te nie są homogenne, bowiem każdy z nich obejmuje różnorodne strategie zarówno poznawcze, jak i behawioralne. Wyniki późniejszych badań sugerują rozpatrywanie
ich nawet jako dwóch niezależnych wymiarów: konfrontacji i unikania, co
pozwala wyróżnić nie dwa, ale cztery następujące styl charakteryzujący się
wysokimi wartościami w obu tych wymiarach (radzenie sobie przez wykorzystywanie lub unikanie informacji stresowych); — z wysoką wartością w wymiarze konfrontacji i niską wartością w wymiarze unikania (radzenie sobie
przez wykorzystywanie informacji stresowych); — charakteryzujący się niskimi wartościami w obu wymiarach (mało aktywne radzenie sobie) oraz styl
charakteryzujący się niską wartością w wymiarze konfrontacji i wysoką wartością w wymiarze unikania (radzenie sobie przez unikanie informacji stresowych). Kolejną klasyfikację opracowali w 1990 roku Endler i Parker (Krohne
98

KONSPEKTY PSYCHOEDUKACYJNE SKIEROWANE DLA MŁODZIEŻY ...

1989, s. 235–248). Opisali oni trzy następujące style radzenia sobie w sytuacjach stresowych: — styl skoncentrowany na zadaniu (radzenie sobie ze stresem poprzez podejmowanie zadań zmierzających do rozwiązania problemu);
— styl skoncentrowany na emocjach (wysiłki ukierunkowane na zmniejszenie
napięcia emocjonalnego poprzez koncentrację na sobie, własnych przeżyciach,
myślenie życzeniowe oraz fantazjowanie); — styl skoncentrowany na unikaniu (wystrzeganie się myślenia, przeżywania i doświadczania sytuacji trudnej).
Ten ostatni może przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Wymienione style są niezależne od siebie, przyjmując status wymiaru, stąd, opisując funkcjonowanie
jednostki w sytuacji stresowej, należy brać pod uwagę, że zajmuje ona specyficzne dla siebie miejsce w tych właśnie trzech wymiarach. Aby ułatwić identyfikację osób, których zasoby i tendencje do radzenia sobie są nieadekwatne
do wymogów określonej trudnej sytuacji, Endler i Parker opracowali Inwentarz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS, The Coping Inventory
for Stressful Situations).

***
Sytuacje stresowe są obecnie nieodłącznym atrybutem życia człowieka,
a pojęcie „stres” na stałe zagościło już w języku potocznym. Nowoczesna psychologia skłania się jednak do relacyjnego ujmowania stresu jako zachwiania
równowagi pomiędzy zasobami lub możliwościami jednostki a wymaganiami
otoczenia.
Prawidłowo przygotowanych konspekt do zaplanowanych zajęć jest bardzo ważnym dokumentem szczególnie dla początkującego nauczyciela lub
studenta odbywającego praktykę. Konspekt z “prawdziwego zdarzenia” ma
być z jednej strony dokumentem, który daje informacje ewentualnej osobie
hospitującej bądź dyrektorowi o tym, czego będzie dotyczyła lekcja oraz zbiorem haseł pod którymi kryją się pewne nasze zamysły na poprowadzenie tej
lekcji.
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KONSPEKT ZAJĘĆ
Miejsce: sala lekcyjna
Rodzaj zajęć: godzina wychowawcza
Grupa: uczniowie klasy I gimnazjum
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat: Stres a uczeń
Cele:
• wychowawcze:
kształtowanie prawidłowego poglądu na temat stresu, kształtowanie
przekonania o konieczności szukania sposobów radzenia sobie ze stresem
szkolnym, kształtowanie odpowiedniej postawy w przypadku zetknięcia się
z sytuacjami stresowymi
− poznawcze:
zdobycie wiedzy na temat stresu szkolnego, zapoznanie się z oznakami
stresu szkolnego wśród młodzieży, zdobycie wiedzy na temat oznak stresu
szkolnego i tego jak sobie z nim radzić
− kształcące:
rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwijanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia
sobie ze stresem szkolnym
Metody:   dyskusja, praca indywidualna, praca w grupie, rozmowa
w parach, zabawa, burza mózgów, techniki relaksacyjne
Formy: indywidualna, grupowa
Środki: kartki papieru, arkusz papieru, kredki, ołówki
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z klasą i przedstawienie tematu zajęć
2. Rozmowa z uczniami na temat tego z czym kojarzy im się stres szkolny za pomocą techniki burza mózgów.
3. Zapoznanie uczniów z pojęciem stres szkolny oraz jego objawami
i skutkami (Załącznik 1)
4. Praca w grupach na temat objawów stresu wśród uczniów. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup, po czym prosi aby każda z nich wypisała na
kartce znane im objawy stresu szkolnego. Na końcu uczniowie mają zaznaczyć wskazami przez nauczyciela kolorami: objawy fizjologiczne, objawy
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w myśleniu, objawy emocjonalne i objawy w zachowaniu. (Załącznik 2)
5. Rozmowa z uczniami o tym w jaki sposób można radzić sobie ze
stresem szkolnym. (Załącznik 3)
6. Rozmowa z uczniami o przyczynach stresu szkolnego, za pomocą
techniki burza mózgów. (Załącznik 4)
7. Zakończenia zajęć.
Załączniki 1
Dzieci i młodzież doznają szkodliwego działania stresu w dawce często
przekraczającej indywidualną odporność i to w miejscu, które powinno mu
być przyjazne. Typowymi symptomami stresowymi na poziomie szkoły są:
− reakcje fizjologiczne: bicie serca, dolegliwości żołądkowe, oblewanie
się potem, suchość w ustach, pocenie się dłoni, bóle głowy, płacz, nocne moczenie, częstsze przeziębianie,
− reakcje motoryczne: napięcie mięśni szyi i głowy, drżenie, gwałtowne
ruchy, itp.
− reakcje psychiczne: słaba zdolność koncentracji, strach przed niepowodzeniem, negatywne myśli np.: ,,nigdy się tego nie nauczę, nic nie pamiętam”, nadmierny albo zmniejszony apetyt, odmawianie pójścia do szkoły,
zaniedbywanie prac szkolnych, dokuczanie rodzeństwu itp. (Zagawa, online)
Pojęcie ,,stres” wprowadzone zostało przez H. Selye’go, który stwierdził,
że:
organizm stykając się z czynnikami, które są dlań szkodliwe, reaguje na
nie pewnym swoistym zespołem zmian niezależnie od specyficznych
właściwości czynników wywołujących te zmiany (Zagawa, Online).

Skutki stresu w szkole u dziecka to (Żywno 1998):
− stany lękowe,
− koszmary,
− kłamstwa,
− napady wściekłości,
− płacz bez powodu.
Skutki stresu w szkole u młodego człowieka to (Żywno 1998):
− rozdrażnienie,
− przygnębienie,
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−
−
−
−
−
−
−

częste zapominanie,
brak organizacji i planowania,
zmęczenie,
odsunięcie się od rodziny,
wahania nastroju,
problemy z koncentracją uwagi,
agresja.

Wszystkie te problemy wywołane stresem przyczyniają się do obniżenia
stopni dziecka. Rozdrażnienie wywołuje problemy ze współpracą z kolegami
i koleżankami z pracy, a także stosunki z nauczycielami. Problemy z koncentracją i zapamiętywaniem nie pozwalają dać sobie rady z codziennymi zadaniami w szkole.
Jeśli chodzi o długofalowe skutki stresu w szkole, najnowsze badania
mówią same za siebie: dzieci bardziej zestresowane mają niższe wyniki w szkole, nawet kilka lat później. Objawy stresu w szkole zdecydowanie utrudniają
dziecku naukę. Zestresowana młodzież 13-14-letnia po 4 latach miała zdecydowanie niższe wyniki niż ich mniej zestresowani koledzy. Nieumiejętność
radzenia sobie ze stresem u młodzieży może także skutkować sięgnięciem po
alkohol lub narkotyki, które uważane są za „rozluźniacze”. Jednak tego typu
„wspomaganie” w niczym tak naprawdę nie pomoże, a może doprowadzić do
uzależnienia. Poza tym, istnieją skuteczniejsze sposoby na stres szkolny. Długofalowe skutki chronicznego stresu to także zaburzenia psychiczne takie jak
depresja czy różnego rodzaju nerwice.
Załącznik 2
Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup, które mają za zadanie stworzyć na kartce listę oznak stresu szkolnego. Następnie prowadzący prosi, aby podkreślić
na zielono emocje, na żółto zachowania, na czerwono objawy fizjologiczne,
a na niebiesko sprawność myślenia.
Objawy fizjologicznie: np. pocenie się, drżenie rąk i nóg
Sprawność myślenia: np. luki w pamięci, trudności w koncentracji,
zapominanie
Emocje: np. lęk, nerwowość, złość, depresja
Zachowanie: np. agresja, nerwowy śmiech, tiki nerwowe
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Ostatnim elementem ćwiczenia to jego podsumowanie. Nauczyciel
mówi uczniom, aby nie byli obojętni na innych ludzi, u których można
zauważyć takie objawy i aby sami reagowali jak najszybciej, gdy zauważą je
u siebie.
Załącznik 3
Oto kilka technik, które pomagają zwalczyć negatywne skutki stresu
szkolnego (Kluczyńska 2005):
− ruch i relaks;
− lepsza organizacja życia codziennego;
− określanie hierarchii zadań i celów;
− przekazanie części pracy innym;
− zachowania asertywne;
− ćwiczenia relaksacyjne;
− techniki zmniejszania lęku;
− pozytywne myślenie;
− czas na odpoczynek;
− ćwiczenia odprężająco-koncentrujące;
− kontrola oddechu;
− rozmowy;
− poczucie humoru;
− ćwiczenie dystansu do problemów;
− techniki wizualizacji stresu;
− masaż;
Załącznik 4
Przyczyny stresu szkolnego
Do najpopularniejszych źródeł stresu związanego ze szkołą zalicza się
(Drozd online):
− strach przed sprawdzaniem wiedzy – wywołaniem do tablicy przez
nauczyciela, przed sprawdzianem, kartkówką, egzaminem, np. stres przed
maturą;
− sposób odpytywania służący jedynie demaskowaniu niewiedzy ucznia,
zamiast uzupełnianiu braków intelektualnych;
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− lęk przed oceną niedostateczną, wynikający z przypisywania nadmiernej rangi notom dobrym; straszenie jedynkami;
− rozliczanie z ocen na wywiadówkach i w domu;
− zbyt duża ilość nauki, zbyt obszerne programy nauczania obfitujące
w wiele zbędnych szczegółów;
− brak czasu na relaks i odpoczynek oraz kontakty z rówieśnikami;
− brak momentów potrzebnych na regenerację sił w trakcie zajęć
szkolnych;
− zbyt trudne, niezrozumiałe i obszerne prace domowe;
− rzeczywistość klasowa – konieczność siedzenia w jednym miejscu,
nieustanne bycie w polu widzenia nauczyciela, hałas, zła organizacja zajęć, bałagan, nieestetyczne sale lekcyjne, brak pomocy dydaktycznych, brak
dyscypliny;
− negatywna postawa nauczyciela – krytyka, brak uzasadnienia oceny, straszenie uczniów, stosowanie agresji słownej, ignorowanie problemów
wychowanków;
− obawa przed odrzuceniem ze strony rówieśników – brak akceptacji
w klasie, nietolerancja kolegów, przemoc psychiczna, wulgaryzmy, agresja
fizyczna;
− nuda na lekcjach – zajęcia prowadzone w sposób sztampowy, według
takich samych schematów; brak pomocy edukacyjnych.
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STRESZCZENIE
Jednym z ważnych aspektów powodzenia w szkole kadry prowadzącej
zajęcia jest dobre opanowanie materiałów przez prowadzących. W tym celu
nauczyciel przygotowuje konspekt zajęć, który pozwoli mu składnie przeprowadzić zajęcia zgodnie ze standardami obowiązującymi w szkolnictwie.
Dobrze zaplanowany konspekt zajęć jest bardzo ważnym dokumentem szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta odbywającego praktykę.
Tematyka konspektu może być różna, ale zgodna z zaplanowanymi zajęciami.
Każdy konnspekt zawiera kilka bardzo ważnych elementów wokól którymi
prowadzący winien kierować sie przy konstrukcji tego dokumentu. Forma
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i treści konspektu zajęć może byc różna. W artykule zostało przedstawione
zagadnienie stresu i do prowadzenia zajęć zostal przedstwiony wzorcowy konspekt składający się z wytycznych, instrukcji do prowadzenia prawidłowo
zajęć i ćwiczeń które są skierowane do grupy docelowej w tym przypadku do
uczniów.
Słowa kluczowe: szkoła, młodzież, uczeń, konspekt, zajęcia, stres
SUMMARY
One of the important aspects of the success of the teaching staff in school
is good mastery of the materials by the teachers. For this purpose, the teacher
prepares a lesson plan, which will allow him to conduct classes in accordance
with the standards in force in education. A well-planned lesson plan is a very
important document, especially for a beginning teacher or a student doing
an internship. The subject of the outline may be different, but in line with
the planned activities. Each outline contains several very important elements
around which the facilitator should be guided in the construction of this
document. The form and content of a lesson outline may vary. The article
presents the issue of stress and a model outline was presented for conducting
classes, consisting of guidelines, instructions for conducting classes and exercises correctly, which are aimed at the target group, in this case at students.
Key words: school, youth, student, outline, activities, stress

107

Tomasz Słapczyński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOBRO JAKO WYZNACZNIK
WARTOŚCIOWANIA PRZEPISÓW
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
“GOOD” (RIGHT) AS A SIGNIFICANT VALUE IN LAW RULES

Pojęcie dobra i jego podział doktrynalnosystemowy w prawie
Pojęcie dobra w ujęciu klasycznym, należy wiązać z filozofią, począwszy
od myślicieli starożytności poprzez wieki średnie. Ujęcie klasyczne charakteryzuje się przede wszystkim silnymi związkami z etyką, jako normatywną wiedzą
o dobru w ludzkim postępowaniu. Praca skupi się jednak na bardziej utylitarnym pojmowaniu dobra, to jest na jego wartościowaniu i korzystaniu z tego
wartościowania dla stanowienia i stosowania prawa. Podejście aksjologiczne
daje możliwość oceny słuszności konkretnego zdarzenia oraz ewentualnie
jego klasyfikacji. Preambuła Konstytucji RP (ustawy z dnia 2 kwietnia 1997
r., Dz.U. nr 78, poz. 483) eksponuje uniwersalne wartości uznawane przez
państwa demokratyczne takie jak prawda, sprawiedliwość, dobro czy piękno.
Konstytucja podkreśla także potrzebę udzielania ochrony takim dobrom jak:
wolność, równość wobec prawa, niezbywalna i przyrodzona godność człowieka. Dobro jest pojęciem wywodzącym się z filozofii. Posiada ono podłoże
czysto aksjologiczne, to co dla jednych jest dobrem, czymś wartościowym,
dla innych może nie być wartością równie doniosłą. Dobro indywidualne jest
odbierane zawsze bardzo subiektywnie, inaczej niż dobro wspólne czy dobro
grupowe, które to musi wziąć pod uwagę uśrednione, optymalne czynniki,
tak aby jego wartość była jak najbardziej satysfakcjonująca dla jak najliczniejszej grupy podmiotów z tego dobra korzystających.
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Jak podkreśla L. Garlicki, państwo polskie stanowiące dobro wspólne
wszystkich obywateli (narodu w znaczeniu politycznym) może i powinno
w myśl konstytucji realizować niektóre zadania na rzecz jego esencjalnej części,
tj. Polaków (narodu polskiego w znaczeniu etnicznym), o ile te zadania nie
stoją w drastycznej sprzeczności z jego podstawową charakterystyką „państwa
obywatelskiego” (Garlicki 2016, s. 2).
Dobro względne i bezwzględne
W nauce prawa karnego można też wyróżnić dobra o względnej oraz bezwzględnej wartości dla społeczeństwa. Dobra względne podlegają ochronie jedynie na wniosek dysponenta dobra, natomiast dobra bezwzględne podlegają
ochronie niezależnie od jego woli. Dobra o bezwzględnej wartości dla społeczeństwa, zwane są także dobrami obiektywnymi czy dobrami o obiektywnej
wartości społecznej.
Zgodnie z poglądem K. Buchały i A. Zolla, wszystkie przypadki, w których ochronie podlega tylko dobro o względnej wartości społecznej, podlegają
ochronie za zgodą dzierżyciela dobra. Zgoda na jego zagrożenie lub zniszczenie powoduje, że przestaje ono mieć wartość społeczną i nie podlega ochronie.
Dobro o bezwzględnej wartości dla społeczeństwa, zwane również „dobrem
obiektywny lub o obiektywnej wartości społecznej, charakteryzuje się tym, że
jego ochrona jest niezależna od decyzji jego posiadacza. Wartość tego dobra
nie ma charakteru dyspozycyjnego. Przykładem takiego dobra jest życie, nie
może być w ono związku z tym dobrem względnym (Tarapata 2019, s. 4).
Dobra ogólne i szczególne
Innym sposobem klasyfikowania dóbr jest ich podział na dobra ogólne
i dobra szczególne. Dobra ogólne są właściwe każdemu przestępstwu, z racji jego przynależności do zbioru przestępstw. Są one charakterystyczne dla
godzenia w stosunki odpowiadające interesom społecznym. Jednak z punktu widzenia prawa karnego sama możliwość wyodrębnienia ogólnego dobra
chronionego prawem jest obecnie kwestionowana: „W Polsce Ludowej wyróżniano w doktrynie prawa karnego tzw. ogólny przedmiot ochrony, przez
który nawiązując do klasowego charakteru prawa karnego rozumiano całokształt stosunków społecznych, w utrzymaniu których zainteresowana była
klasa panująca. Jednakże wyróżnienie ogólnego dobra chronionego nie wydaje się ani możliwe, ani celowe, ponieważ trudno jest wskazać ogólna wartość,
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która byłaby chroniona przez wszystkie przepisy prawa karnego” (Grześkowiak 2007, s. 78).
Ochrona dóbr ogólnych stanowi generalny przedmiot ochrony przepisów prawa karnego (Gubiński 1996, s. 49). Natomiast dobra szczególne to
zamknięty katalog dóbr, które są penalizowane konkretnie w ustawie, z nazwy.
Przykładem dobra ogólnego może być dobro prawne w postaci porządku publicznego. Jest to konieczność przestrzegania porządku prawnego.
Dobro grupowe
Innym pojęciem, korespondującym w pewnym zakresie z dobrem wspólnym, jest dobro grupowe. Jest to przedmiot ochrony, który jest wspólny dla
pewnej grupy przepisów. Inaczej rzecz ujmując, jest to indywidualne dobro
mieszczące się w ramach grupowego przedmiotu ochrony (Śliwowski 1979,
s. 70). Podział ten wydaje się być logicznie uzasadniony, jeśli będzie odnosił
się, nie do konkretnych przepisów, ale do pewnych grup norm posiadających
wspólne cechy (Tarapata 2019, s. 4).
Dobro rodzajowe
W doktrynie prawa karnego wyróżnia się także tzw. dobro rodzajowe,
rodzajowy przedmiot ochrony. Stanowi on łącze pomiędzy dobrem chronionym ogólnym, a dobrem chronionym szczególnym. Dobro rodzajowe
jest bardziej konkretne i szczegółowe od dobra ogólnego. Jest także bardziej
ogólne od dobra bezpośredniego. Może być stopniowane co do jego konkretyzacji, przesuwając poziom jego szczegółowości od dobra ogólnego do dobra
bezpośredniego. Rodzajowym przedmiotem ochrony może być dobro prawne
jednostki. Będzie ono wspólne dla szerokiej gamy przepisów. Można wyróżnić
takie rodzajowe przedmioty ochrony, jak życie, wolność, nietykalność osobistą, dobre imię, dobra osobiste itp. Jednak, jednorodzajowość na gruncie
kodeksu karnego skarbowego jest rozumiana trochę inaczej. Zgodnie z art. 53
§ 12, przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju to te, które są określone w
tym samym rozdziale kodeksu” (Kodeks Karny Skarbowy). Na przykład, przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, są klasyfikowane
jako przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (Łabuda 2012, s. 507).
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Dobro główne i uboczne
Ponadto, w doktrynie można odnaleźć także podział dóbr na dobra
główne oraz dobra uboczne (pośrednie, dodatkowe) (Bojarski 2008, s. 107).
Dokonując tego podziału, należy uwzględnić co w typie czynu zabronionego
stanowi dobro główne, a co można uznać za uboczne dobro prawne, (które
zostało naruszone dodatkowo a też ma być chronione). Należy rozstrzygnąć to
abstrakcyjnie, według rozdziału kodeksu, w którym dany przepis się znajduje.
W konkretnej sytuacji rzecz może się przedstawiać odmiennie, dobro główne
może ponieść mniejszy uszczerbek niż uboczne. Podział ten, który jest szeroko komentowany w literaturze, został poddany krytyce przez A. Marka oraz
W. Świdę (Marek 2011, s. 111). Drugi ze wskazanych autorów podkreślił, iż
„Niekiedy w doktrynie te bezpośrednie przedmioty ochrony, które są uwzględniane przez ustawodawcę przy grupowaniu przestępstw według przedmiotów
ochrony, są nazwane »bezpośrednimi«, »głównymi« w przeciwstawieniu do
»pośrednich«, »ubocznych« czy »dodatkowych«, nie wziętych pod uwagę przy
klasyfikacji. Wydaje się, że taka nomenklatura jest myląca, gdyż może sugerować, że ten »pośredni«, »dodatkowy«, »uboczny« przedmiot ochrony jest
mniejszej wagi niż ten, który jest nazywany »głównym« czy »bezpośrednim«„.
Należy także znaczyć że A. Marek, przedstawił podział dóbr prawnie chronionych na dobra bliższe i dobra dalsze. Warto podkreślić, iż dobra dalsze czy
dodatkowe nie są mniej ważne z punktu widzenia przepisów prawa i podlegają takiej samej ochronie, jedyną różnicą jest rola jaką dane dobro odgrywa
w klasyfikacji rodzajowej przestępstw (Marek 2011, s. 111).
Dobra materialne, niematerialne indywidualne i zbiorowe
Zarówno w prawie cywilnym, administracyjnym jak i karnym, wyróżnia
się dobra materialne (fizyczne) i dobra niematerialne. Podział ten ma jednak
sens przy przyjęciu pewnego założenia. Można mówić o pewnych wartościach,
które mogą przybierać postać materialną lub niematerialną (Tarapata 2019,
s. 4). Do przykładów postaci materialnej można zaliczyć życie lub zdrowie, do
przykładów dóbr niematerialnych pokój czy porządek publiczny.
Innym istotnym rozróżnieniem jest podział na dobra indywidualne i dobra ogólne (generalne lub zbiorowe). Dobro indywidualne może być przypisane do konkretnego podmiotu, to np. dobro osobiste, życie, zdrowie.
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Podziały te są pewną abstrakcją przyjętą przez doktrynę, za pomocą której można stwierdzić czy dana wartość może być materializowana lub indywidualizowana poprzez odpowiednie jej sklasyfikowanie.
Dobra osobiste
Przepisy prawa zarówno karnego jak i cywilnego (a także innych gałęzi)
zapewniają ochronę dobrom osobistym, zgodnie z art. 12 kodeksu karnego
(k.k.) W judykaturze pojawiają się poglądy, że na gruncie art. 12 k.k. chodzi
nie tyle o dobra osobiste (jak w kodeksie cywilnym- k.c.), ile o dobra ściśle
osobiste, takie jak życie, zdrowie, wolność, cześć, nietykalność osobista (Wyroki II AKa 510/02, II AKa 75/04, II AKa 111/04). Jednak zgodnie z poglądami doktryny, należy przyjąć, że przepis ten odnosi się szeroko do każdego
dobra osobistego (Żółtek 2017, 503). Zgodnie z opinią S. Dmowskiego, za
dobra osobiste w prawie cywilnym, należy uznać, wartości niematerialne łączące się ściśle z jednostką ludzką (Dmowski 2009, 106). Z kolei art. 23 k.c.,
określa otwarty katalog wartości wyszczególniając jedynie przykłady dóbr,
mogących podlegać ochronie.
Dobro publiczne i prywatne
Ponadto doniosłym podziałem na gruncie prawa jest podział na dobra
publiczne i dobra prywatne. W tej kwestii ważnym przepisałem jest art. 231
§ 1 k.k., który to stanowi, że „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
(k.k.). W tym wypadku, katalog podmiotów ochrony będzie co do zasady
tożsamy z podziałem na dobra indywidualne i dobra ogólne (Tarapata 2019,
s. 4). Podział dóbr na dobra publiczne i prywatne jest także istotny z punktu
widzenia prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, finansowego
itp. Pomaga on określić sam obszar działania objętego prawem publicznym.
Jednak na kanwie prawa publicznego, ważna jest zarówno ochrona interesu wspólnego jak i interesu indywidualnego. Jak podkreśla M. Wyrzykowski
zmienność terminu „interes publiczny (społeczny)” uzależniony jest od epoki,
gałęzi prawa oraz konkretnej regulacji ustawowej prawa administracyjnego
(Wyrzykowski 1986, s. 11). W języku prawnym i prawniczym w 20-leciu
międzywojennym przeważało pojęcie interesu publicznego, odnoszone było
głównie do społeczeństwa i władzy oraz do ich wzajemnej relacji. Zgodnie
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z uzasadnieniem do wyroku (II K 285/33, OSN(K) 1933/8/157) „Interesem
jest bądź istniejące bądź przyszłe dobro materialne lub osobiste, lub dobro
idealne, związane z organizacją życia zbiorowego i prawidłowością jej funkcjonowania. Publicznym natomiast jest interes zbiorowy organizacji społecznej,
państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego”.
Dobro wspólne jako dobro uniwersalne
Zgodnie z art. 1 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli”. Sama kolejność przytaczanego przepisu,
dobro wspólne w porównaniu z frazą wspólne dobro, stanowi określoną wartość niematerialną, która świadczy o wadze i wymowie tego dobra. Dobro
wspólne jest wartością, która była analizowana już w starożytności. Począwszy
od Arystoteles, poprzez analizy dokonywane przez św. Tomasza z Akwinu, do
czasów nowożytnych i współczesnych, jako istotny element społecznej nauki
kościoła katolickiego, w tym rozważań papieża Jana Pawła II i jego następców.
W kulturze europejskiej pojawiły się dwie doniosłe koncepcje dobra
z którego później wywiedziono ideę dobra wspólnego: emanacyjna (platońsko – plotyńska) oraz finalistyczna (arystotelesowska). Odpowiednio do tych
koncepcji dobra, ukształtowały się dwa modele społeczne: tzw. mechaniczny,
gdzie społeczeństwo uważane jest za bezładne skupisko ludzi, hordę.Drugi,
organiczny - gdzie społeczeństwo postrzegane jest jako zbiór osób powiązanych wzajemnymi relacjami. Koncepcja dobra oraz koncepcja społeczności,
wiążą się nierozerwalnie z pojęciem dobra wspólnego jako dobra wszystkich
członków społeczności. Ponadto, zgodnie z platońską koncepcja dobra, istnieje tzw. dobro emanacyjna, zgodnie z którym do natury dobra należy jego
udzielanie się na zewnątrz, jego wylewność.(Krąpiec 2000, s. 1-2). Dobro
może być też postrzegane, jako motyw działania, zgodnie z poglądem Arystotelesa. „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie tez wszelkie zarówno
działanie jak i postanowienie, zdaja się zdążać do jakiegoś dobra” (Arystoteles
1956, s. 3).
Natomiast, tomistyczne ujęcie dobra wspólnego jest podstawą jego dwudziestowiecznej koncepcji, która została implementowana do nauk prawnych.
Św. Tomasz z Akwinu, wyróżniał dwie koncepcje dobra wspólnego (bonum
commune). Pierwsza, było to dobro wspólne utożsamiane z dobrem całego
wszechświata oraz jego ład (bonum totius uniwersi). To na jego podstawie każdy człowiek i cała ludzkość uczestniczy w Bożym dziele,który jest najwyższym
dobrem.
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Druga koncepcjaokreśla dobro wspólne jako dobro społecznościludzkich
(dobro wspólne w znaczeniu właściwym i ścisłym). Jest ono elementem składowym każdej społeczności. Najdoskonalszą oraz naturalną formą organizacji
społeczeństwa jest państwo, które wywodzi się ze społecznej natury człowieka.
Natomiast celem państwa i prawa w nim obowiązującego jest zapewnienie
dobra powszechnego (wspólnego). Działanie każdego człowieka ma charakter
rozumny, dlatego musi być ono skierowane na osiągnięcie dobra całej społeczności. Św. Tomasz z Akwinu określa dobro wspólne jako cel stanowiący
motyw działania każdego przez człowieka.Podstawą działania na rzecz dobra
wspólnego jestzrozumienie i świadome uznanie go jako działania na rzecz
swojego dobra. Wolna natura jednostki wymaga samodzielnego zauważaniawartości i charakteru dobra wspólnego, rolą społeczeństwa jest kształtowanie
człowieka, aby przyjął on działanie na rzecz dobra wspólnego, jako coś dobrego także dla niego samego (Zamelski 2012, s. 185-186).
Geneza pojęcia dobra wspólnego
Należy zauważyć, iż dobro wspólne posiada pozaprawną genezę, zaczerpniętą z filozofii i etyki. Definiując państwo, Św. Augustyn, uwzględniał konkretne zagadnienia, stanowiące najważniejsze elementy struktury społecznej.
Podkreślał kwestię wagi niezmienności obowiązujących zasad, kładł także nacisk na ideę dobra wspólnego, sprawiedliwości i uczciwości władzy. Dobrze
funkcjonujące państwo widział jako takie, w którym przestrzega się zasady
dobra wspólnego, co oznacza uznanie przez wszystkich obywateli posiadania
wspólnego interesu, który byłby ważniejszy od osobistych korzyści. Taka postawa zdaniem Św. Augustyna wymaga poświęcenia pewnych dóbr osobistych,
w celu ratowania lub powiększenia dobra wspólnego, co może przyczynić się
do wymiernych korzyści dla całej społeczności. Tam, gdzie dobro wspólne nie
jest przestrzegane, państwo słabnie, nie chroni dostatecznie swoich obywateli
i ich dóbr osobistych, co może spowodować rozpad całego państwa. Innym
ważnym czynnikiem, postrzeganym przez Św. Augustyna, sprzyjającym rozwojowi państwa i poczuciu bezpieczeństwa wśród obywateli jest przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej (Sienkiewicz 2015, s. 209–210).
Istota dobra wspólnego stała się częścią prospołecznie ukierunkowanych
doktryn polityczno-prawnych, znajdując się w przepisach prawa pozytywnego, zyskała status zasady prawnej. Zgodnie z poglądem M. Granata, rzadko
korzysta się z klauzuli art. 1 Konstytucji w ocenie badanych aktów normatywnych. Ponadto trudno dać odpowiedź, co jest istotą i treścią dobra wspólnego.
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„Jest ono wartością pierwotną, a nie którą konfrontujemy z innymi wartościami […] W takim posługiwaniu się dobrem wspólnym nie ma chyba stałego mechanizmu […] trybunał […] odsłania zarazem na czym polega dobro
wspólne w sytuacji konkretnej kolizji zasad i wartości” (Arndt 2014,s. 209).
Franciszek Longchamps de Berier, analizując poczynania rzymskiego
pretora doszedł do wniosków w kwestiach interpretowania dobra wspólnego,
że „z subiektywnej perspektywy obywateli, danego momentu dziejów, rożny
bywa ogół warunków, jakie pozwalają na integralny rozwój jednostek, jak
i całej społeczności.W tym sensie dobro wspólne podlega historycznej relatywizacji, co nie podważa sensowności samej kategorii dobra wspólnego
ani prób wskazywania, kto i w jaki sposób przyczynia się do jego realizacji”.
Zgodnie z art. 126, art. 154–155 oraz art. 173–174 Konstytucji RP z 1997 r.
organy państwa powinny działać na rzecz ochrony i tworzenia dobra wspólnego, dobra, które posiada wielką niematerialną wartość dla całego narodu
(Arndt 2014, s. 209).
Historia zagadnienia dobra wspólnego w prawie polskim
Zagadnienie dobra wspólnego rozważane i procedowane było w pracach
nad projektem Konstytucji RP, w Zgromadzeniu Narodowym w latach 1995
- 1997. Druga forma, wspólne dobro, jest bliższa raczej konstytucji obowiązującej w Polsce od 1935 r., w której to zawarto w art. 10 przepis, stanowiący,
iż „Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli”. Zgodnie
z Konstytucją z 1935 roku, wspólnym dobrem, było państwo, w zależności od interpretacji, rozumiane jako aparat władzy publicznej lub wspólnota
obywatelska. Wtedy to obowiązki obywateli wobec państwa wysuwały się na
pierwszy plan, a ich prawa i wolności pełniły rolę drugoplanową. Ponadto
art. 7 ust. 1 konstytucji z 1935 r., stanowił, że „wartością wysiłku i zasług
obywatela na rzeczdobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do
wpływania na sprawy publiczne”. Co traktowało dobro wspólne nie jako dobro niematerialne przysługujące obywatelom, lecz jako przywilej i obowiązek do pracy na rzecz wspólnoty. Zgodnie z opinią M. Piechowiaka, dobro
wspólne w obecnej konstytucji jest „pojmowane jako suma społecznych warunków integralnego rozwoju wszystkich członków, wspólnoty politycznej,
a przyrodzona i niezbywalna godność jest z punktu widzenia prawa pierwszą współokreślającą warunki rozwoju jednostek; warunki te dookreślane są
wolnościami i prawami człowieka i obywatela, których źródłem jest godność”(Piechowiak 2012, s. 217-220). Przychylając się do klasycznej formuły dobra
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wspólnego niekoniecznie należy odrzucać „nieklasyczną formułę”, w której
dobrem wspólnym obywateli jest państwo. Ponadto, Konstytucja z 1997 r.
wprowadza zasadę, iż Państwo Polskie nie może być państwem jednego tylko
narodu, lecz dobrem wszystkich, którzy je zamieszkują. Zgoła inaczej było
w konstytucja PRL z 1952 r., gdzie państwo miało charakter klasowy (Piechowiak 2012, s. 217-223).
Dobro wspólne w prawie publicznym
Ponadto, należy zaznaczyć że prawo publiczne, które faktycznie chroni
wartości dobra wspólnego, zawiera normy ingerujące w sferę wolności obywatelskich, ze względu na ochronę interesu publicznego (dobra wspólnego),
chronionego przez organy administracji publicznej. W zakresie prawa administracyjnego obydwa te aspekty związane z wolnością nieustannie się przeplatają. Ustawodawca, a w ślad za nim organy stosujące prawo administracyjne,
powinny zawsze wyważać interesy stojące wobec siebie w konflikcie i szczególnie przy tym, dbać o ochronę wolności obywatelskich. Wolności człowieka
i obywatela w demokratycznym państwie prawnym stanowią wartości najważniejsze i należy je chronić wszelkimi sposobami (Zimmermann 2017, s. 1-3).
Właściwym przykładem ochrony dobra wspólnego jest chociażby zagadnienie środowiska naturalnego. Pojęcie dobra wspólnego nabiera w tym
wypadku szczególnego znaczenia w perspektywie malejącej ilości zasobów
naturalnych, uprawiania tzw. gospodarki rabunkowej czy zanieczyszczania
środowiska. Konstytucja pośrednio reguluje kwestie ochrony środowiska
w art. 5, chociażby poprzez wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju,
stanowiącej, iż Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, chroni wolność i prawa człowieka oraz obywatela, strzeże
dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. Co ważne, art. 5 Konstytucji RP jest przepisem
o charakterze programowym, co oznacza, iż jest to ogólna idea, która powinna być realizowana poprzez zarówno organy sprawujące władze jak i administrację publiczną (Sarnecki 2007 5, s. 2).
Zakończenie
W pracy podjęto próbę syntetycznego przedstawienia znaczenie pojęcia dobra w polskim porządku prawnym. Pojęcia jakże ważnego z punktu
widzenia wartości wyznawanych przez społeczeństwo jako całość ale także
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i poszczególne grupy społeczne. W czasach socjalistycznych pojęcie dobra
było wypaczane na potrzeby polityczne. W czasach obecnych, w ustroju demokratycznym, także nie brakuje kontrowersji z wartościowaniem dobra, jednak jest to specyfika tego pojęcia, należącego do sfery aksjologii. Co ważne
właściwe definiowanie dobra służy prawidłowemu prawodawstwu, ale także
właściwemu stosowaniu prawa. Pojęcie to skłania podmioty stosujące prawo,
do czynienia tego co dobre i słuszne. Najważniejszymi cechami prawa już
od czasów starożytnych były bowiem zasady dobra i słuszności (bonutn et
aequum). Inne ważne zasady oparte na starożytnych wartościach to: iustitia
(sprawiedliwość), humanitas (człowieczeństwo, życzliwość), aequitas (słuszność, równość), fides (wiara, zaufanie), honestas (uczciwość, rzetelność) i wiele
innych, łączących prawo z etyką ( Kuryłowicz 2001, s. 9-25). Prawo zgodnie
z rzymskimi wartościami było sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne (ius
est ars boni et aequi) oraz sprawiedliwe (iustitia). Było to odzwierciedlenie woli
przyznawania każdemu należnego mu prawa (Kupiszewski 1988,s. 176-179).
Jednak należy pamiętać, że te fundamentalne kanony, aby służyły społeczeństwu, muszą być właściwie interpretowane. Wypracowane przez przedstawicieli nauki podziały ‘dóbr’, są próbą teoretycznej ich klasyfikacji. Dobra nie
mogą opierać się jedynie na przepisach prawa i wywodach doktrynalnych,
wtedy mamy do czynienia z pozytywizmem i normatywizmem, które to czasami stawiają wolę ustawodawcy ponad dobro. Najważniejszy jest nie podział
dóbr, tylko każdorazowa ocena podejmowanych działań, tak aby czyniono
dobro akceptowane społecznie.
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STRESZCZENIE
Właściwie jest rzeczą oczywistą, że prawo realizuje wartości społecznie
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doniosłe. Praca skupi się jednak na omówieniu wypracowanych w doktrynie
klasyfikacji pojęcia ‘dobra’ dla użytku stosowania prawa. Należy podkreślić, iż
przyjęto wartościującą klasyfikację ‘dobra’, właściwą dla subiektywizmu aksjologicznego. Nie wyklucza to jednak możliwości, ujęcia tego samego ‘dobra’
w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami filozofii klasycznej, jednak klasyczne ujęcie dobra jest i było już przedmiotem wielu bardzo istotnych opracowań.
Praca podejmuje próbę klasyfikacji doktrynalnej oraz omówienie istoty
pojęcia dobra jako wartości aksjologicznej dla polskiego porządku prawnego,
jako wartości mającej wpływ na kształtowanie i stosowanie prawa.
W pierwszej część pracy zaprezentowano doktrynalny podział dobra na
względne i bezwzględne, ogólne i szczególne, grupowe i rodzajowe, główne
i uboczne, materialne, niematerialne, indywidualne i zbiorowe, osobiste, publiczne i prywatne.
W drugiej części pracy omówiono szczegółowo pojęcie dobra wspólnego
jako wartości istotnej dla narodu i społeczeństwa. Część druga została zatytułowana „dobro wspólne jako dobro uniwersalne i zawarto w niej genezę pojęcia dobra prawnego, historię zagadnienia dobra wspólnego w prawie polskim
oraz kwestie dobra wspólnego w prawie publicznym.
Podziały te są pewną abstrakcją przyjętą przez doktrynę, za pomocą której można stwierdzić czy dana wartość może być materializowana lub indywidualizowana poprzez odpowiednią jej sklasyfikowanie.
Celem pracy jest, analiza klasyfikacji dobra prawnego w poszczególnych
gałęziach prawa, a także odnalezienie wspólnego mianownika jakim jest, ta
subiektywnie odbierana wartość, w całym systemie prawa. Jest to ważne ze
względu na fakt, wyodrębniania różnych klasyfikacji dobra w poszczególnych gałęziach prawa, buduje pewne różnice w ujęciu wartości samego dobra,
a powinno być ono wspólne dla wszystkich gałęzi w systemie prawa (dobra
osobiste i ich naruszenie, mogą wstępować także w prawie administracyjnym,
nie tylko w prawie cywilnym czy karnym).
Słowa kluczowe: Dobro, pojęcie dobra, aksjologia prawa, wartości
w prawie, doktryna prawa
SUMMARY
It is obvious that the law pursues socially important values. However,
the work will focus on discussing the concept of ‘good’ for the use of law
developed in the classification doctrine. It should be emphasized that a value
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classification of good was adopted, appropriate for axiological subjectivism.
However, this does not exclude the possibility of presenting the same ‘good’
objectively, in accordance with the principles of classical philosophy, but the
classic approach of‘good’ has already been the subject of many very important
studies.
The work attempts to classify doctrinal classification and discuss the essence of showing the concept of good for the Polish legal order as a value that
has an impact on the formulation and application of law.
The first part of the work presents the doctrinal division of good into relative and absolute, general and special, group and genre, main and secondary,
absolute and relative, material, immaterial, individual and collective, personal,
public and private.
The second part of the work discusses in detail the concept of the common good as a significant value for a nation, society. The second part was entitled The common good as a universal good and contained the genesis of the
concept of legal good, the history of the issue of the common good in Polish
law and issues of the common good in public law.
These divisions are a certain abstraction adopted by the doctrine, by
which it can be determined whether a given value can be materialized or individualized by appropriate classification.
The purpose of the work is to analyze the classification of the legal term
of ‘good’ in individual branches of law, as well as to find a common denominator, this subjectively perceived value, in the entire legal system. This is important due to the fact that different classifications of good are distinguished
in individual branches of law. It build some differences in the value of the
‘good’ itself, and it should be common to all branches in the legal system
(personal rights and their violation, may also occur in administrative law, not
only in civil or penal law).
Keywords: Good, concept of good, axiology of law, values in law, legal
doctrine
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Psychologia samobójstwa – słowem wstępu
Zjawisko samobójstwa jest związane z dziejami ludzkości od samego początku (Stradomska 2019, s. 293-307). Niezależnie od epoki historycznej czy
kultury akty samobójcze były zawsze aktualnym problemem. Jednak liczba
samobójstw wzrastała wraz z rozwojem cywilizacji (Kosiba, Przybyszewska,
Sołtyszewski 2017, s. 83-111). Ważnym stwierdzeniem jest także to, że samobójstwo jest zjawiskiem, które obserwowano i opisywano w dokumentach
historycznych, mitach, baśniach, a także historiach rodu. Do ciekawych kwestii należy to, że w czasach starożytnych na wyspach Trobrianda samobójstwa
były wymuszane na osobach, które łamały obowiązujące normy, a także niestosowały się do obowiązujących zasad, bądź wyznawały inne niż większość
osób wartości społeczne. Starożytni Trakowie mieli zwyczaj palenia żon wraz
z ich zmarłymi mężami. Z analiz historycznych wynika, że samobójstwa miały
miejsce również ustarożytnych Germanów, którzy to popełniali samobójstwo
przez skok z urwiska. Decydowali się na ten akt, w celu zakończenia swojego cierpienia związanego z przyczynami wiążącymi się ze starczym wiekiem
w aspekcie fizycznym i psychicznym. Uznawano w przedchrześcijańskiej cywilizacji rzymskiej, że samobójstwa można dokonać wtedy, kiedy pragnie się
pokonania pojawiających się trudności życiowych. Zjawisko samobójstwa
w regionie Dalekiego Wschodu było usprawiedliwiane, tolerowane, a niekiedy nawet nakazywane (Kamińska 2016).
Rozważania związane ze zjawiskiem samobójstwa zostały zapoczątkowane przez starożytnych Greków. Pitagoras jest uważany za pierwszą osobę,
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która odniosła się w swoich poglądach do tego tematu (Michalska-Suchanek
2011, s. 17).W Starożytnej Grecji zjawisko samobójstwa było nieakceptowalne. Pomimo zakazów, wiele osób decydowało się na akt pozbawienia siebie
życia (Stradomska 2019, s. 31-52). Zagadnienie związane z samobójstwem
w wielu kwestiach staje się inspiracją dla artystów czy innych przedstawicieli
nauki czy sztuki (Hołyst 1983, s. 190). Trudno byłoby odnieść się i opisać wszystkie przypadki samobójców, do tych wymienianych w literaturze
można zaliczyć: Antikleja – matka Odyseusza, Antygona, Hajmon, Jokasta,
Menojkeus. Mityczni samobójcy dokonywali samobójstw wykorzystując do
tego substancje jak trucizna, śmierć przez utopienie, zrzucanie się z wysokości
czy zadawanie sobie ran kłutych, które doprowadzały do śmierci. Nie trudno
doszukać się przypadków samospalenia czy samobójstwa przez powieszenie
(Hołyst 2000, s. 18).
Profilaktyka zachowań samobójczych
Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
(WHO, PTS 2003) uznają, że pytanie o to, w jaki sposób zapobiegać
samobójstwom pojawia się w dyskursie na niniejszy temat niezliczoną ilość razy.
Okazuje się, że w każdym możliwym przypadku, w którym dokonywane są
akty autodestrukcyjne odpowiedzi te mogą być inne. Niezależnie od tego, czy
samobójstwo uznane jest jako proces „oczyszczania” przyrody, nieszczęśliwy
wypadek czy też konsekwencja związana z chemiczną nierównowagą mózgu
- problem jest poważny i zauważany z przerwami od najdawniejszych czasów
(Hołyst, Staniaszek, Binczycka-Anholcer 2002, s. 5).
Czas między dziewiętnastym stuleciem, a obecną dekadą stanowi czas
zmian i ewolucji w podejściu do samobójstwa. Historycznie, zapobieganie
samobójstwomzawszeodzwierciedlało powszechne naukowe rozumienie samobójstw (Stradomska 2019, s. 1-12). Co więcej, w dziewiętnastowiecznym
naukowym dyskursie na temat samobójstwa trudno znaleźć traktaty o samobójstwie bez odniesienia do pytania, jak temu zjawisku zapobiec.
Pod koniec lat 30. XIX wieku Jean-Étienne Dominique Esquirol
(1772–1840) poświęcił kilka stron w swojej przełomowej pracy zapobieganiu samobójstwom. Tradycyjnie wspomniany akt autodestrukcji, był karany
przez prawo. Jednak według badacza Esquirola było ono praktyczne zawsze
skutkiem chorób, w rozumieniu występujących zaburzeń natury psychicznej.
W takiej sytuacji, która była niezależna od pacjenta, nieuzasadnione było karanie tych, którzy popełnili samobójstwo lub ich krewnych (Esquirol 1845,
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s. 312). Zauważono także potrzebę pomagania oraz leczenia osób, które mają
skłonności samobójcze. Ważnym aspektem było to, aby zwracać uwagę na
profilaktykę i leczenie osób chorych. Wykazanie związku między samobójstwem, a chorobą psychiczną, umocniłoby status psychiatrii w debacie publicznej na temat tego, jak najlepiej przeciwdziałać rosnącej liczbie samobójstw
w społeczeństwach uprzemysłowionych. Problemem było także to, że często
organizm ludzki traktowano jako „maszynę”, zatem szukano rozwiązania
problemu na kontinuum przyczyna – skutek, co w przypadku samobójstwa
w wielu aspektach jest niemożliwe. Trudne do zaobserwowania lub nierealne
jest cierpienie psychiczne i pojawiający się kryzys, który w końcu może doprowadzić do zamachu na własne życie (Stradomska 2019, s. 421-430).
Zaledwie dwie dekady po opublikowaniu słynnego dzieła Esquirola cytowano jego idee dotyczące związku szaleństwa z samobójstwem. Dopiero po
latach badań stwierdzono,żeosoba, która popełnia samobójstwo, nie zawsze
cierpi na zaburzenia natury psychicznej.
W drugiej połowie dziewiętnastego wieku dość powszechne było wskazywanie na stosunkowo szybko zmieniające się społeczeństwo jako główny
powód, dla którego samobójstwa stały się coraz bardziej powszechne w społeczeństwach uprzemysłowionych. Francuski psychiatra Alexandre Brierre de
Boisemont (1797–1881), po przeanalizowaniu statystyk samobójstw w ośrodkach miejskich i na wsi we Francji, stwierdził, że w miejskim stylu życia można było wyróżnić wiele czynników patologicznych. Istotną kwestią stała się
edukacja moralna, która miała przyczynić się do zatrzymania epidemii samobójstw, w szczególności w miastach. Badacze zastanawiali się w jakich przyczynach upatrywać przerażająco szybko powiększające się liczby samobójstw.
W bardzo wielu pracach wskazywano na tzw. miejski styl życia, w którym wyróżnić można wiele aspektów patologicznych np. pijaństwo, prostytucja itd.
W związku z tym, przez wiele lat uważano, że najlepszym sposobem będzie
przeciwdziałanie pijaństwu, jako czynnik chroniący (Hołyst 2012, s. 21).
Natomiast, Marsh argumentował, że dziewiętnastowieczny psychiatryczny dyskurs samobójczy był związany z przenikaniem się medycznych, naukowych i moralnych stwierdzeń (Szumowski 2008, s. 9). W związku z tym
najlepszym sposobem zapobiegania samobójstwom wśród zwykłych ludzi,
w oparciu o statystyki samobójcze, było przeciwstawiać się pijaństwu. Włoski
lekarz i psychiatria E. Morselli (1852-1929) argumentował, że wzrost liczby
samobójstw w wielu krajach europejskich był spowodowany procesem modernizacji, w tym industrializacją i urbanizacją, co z kolei spowodowało intelektualną walkę z „walką o byt”. Enrico Morselli uważał zatem samobójstwo
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za chorobę nowoczesności, za którą społeczeństwo musi zapłacić, aby osiągnąć
postęp. W końcu psychiatrzy zaczęli traktować samobójstwo za chorobę społeczną, którą można wyleczyć poprawa zdrowia społeczeństwa (Szasz 1961,
s. 7).
Zachodni dyskurs o zapobieganiu samobójstwom z początku XXI wieku
jest zawieszony między dwoma historycznie znanymi biegunami. Biologiczne wyjaśnienia samobójstwa pojawiły się ponownie w ramach psychofarmakologii i pogłębionego zrozumienia neurologii i genetyki (Stradomska 2019,
s. 50-55). Znaczenie środowiska społecznego i środowiskowych usług zdrowia psychicznego wciąż jest podnoszone jako mające wpływ na wskaźniki samobójstw (Stradomska, Wolińska, Marczak 2016, s. 136-149).
Tym, co wyróżniać się może w historii badań i zapobiegania samobójstwom, jest chęć traktowania samobójstwa jako zjawisko wieloaspektowe.
Postrzeganieaktu autodestrukcyjnego, jako pojedynczego zaburzenia psychicznego czy biologicznego może powodować wiele artefaktów. W związku z powyższym wiele środowisk uznało, że należy samobójstwo traktować
w rozumieniu holistycznym, a nie tylko jako kwestia psychiatryczna (Waszczuk
1994, s. 161-170).
Opieka nad pacjentem psychiatrycznym
Ocenianie ryzyka samobójstwa jest zjawiskiem trudnym do określenia.
Co więcej, doświadczenie kliniczne sugeruje, że „wysoka” ocena ryzyka samobójstwa może wywołać wiele zdarzeń, w których wysoki lęk powoduje silną
potrzebę natychmiastowego wyeliminowania ryzyka (Anthony 1994, s. 8)
W Tabeli 1. zostaną określone obszary do ryzyka samobójczego wraz
z charakterystyką konkretnego aspektu jak historia chorobowa, zaburzenie
psychiczne, indywidualne mocne oraz słabe strony człowieka oraz sytuacja
psychologiczna i społeczna jednostki. Dodatkowym czynnikiem wartym analizy będą aktualne zachowania samobójcze oraz zespoły objawów, które mogą
świadczyć o kryzysie suicydalnym.
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Tabela 1. Obszary do oceny ryzyka samobójczego

Obszary do oceny ryzyka samobójczego

Historia
chorobowa

diagnoza medyczna;
wcześniejsze próby samobójcze lub samouszkodzenia (z danych uzyskanych z wywiadu);
obciążenie rodzinne: samobójstwem, próbami samobójczymi czy chorobami psychicznymi.

Choroby
psychiczne

schorzenia współwystępujące;
zaburzenia afektywne;
nadużywanie środków odurzających np. alkohol, narkotyki,
dopalacze;
schizofrenia lub inne choroby psychiczne;
zaburzenia osobowości typu B.

Indywidualne
mocne strony/
słabości

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych;
cechy osobowości pozwalające na funkcjonowanie w środowisku społecznym, rodzinnym czy zawodowym;
uprzednie reakcje na stres;
zdolność do analizy rzeczywistości;
tolerancja na ból psychiczny i fizyczny.

Sytuacja
psychologiczna
i społeczna jednostki

Aktualne
zachowania
samobójcze
i objawy

ostre i przewlekłe bodźce wywołujące stres;
zmiana statusu (praca, finanse, rodzina i inne);
występowania i jakość wsparcia;
przekonania religijne, społeczne, kulturowe i inne.
uprzednie i obecne myśli samobójcze;
plany, zachowania, zamiary samobójcze;
znajomość metod samobójczych (np. posiadanie specjalistycznej wiedzy ze względu na wykonywany zawód i inne);
dostępność do materiałów, substancji mogących stać się
zagrożeniem dla zdrowia i życia jednostki (np. dostęp do
broni palnej, do substancji chemicznych, leków itd.);
poczucie beznadziejności;
anhedonia, czyli niemożność odczuwania radości;
objawy lękowe;
czynniki chroniące osobę, która ma tendencje samobójcze;
powiązane użycie substancji psychoaktywnych (w tym alkohol, narkotyki, dopalacze i inne);
myśli o zabójstwie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie American Psychological Association

W Tabeli 1. zostały wybrane i przedstawione czynniki ryzyka suicydalnego, a także to, co może wpływać na ocenę ryzyka samobójczego. Bardzo ważnym aspektem jest to, aby traktować ryzyko samobójcze w sposób
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dostosowany do jednostki. Błędem jest tworzenie schematów, gdyż każdy
może zachować się zupełnie inaczej np. w sytuacji stresowej dla człowieka.
Kolejnym ważnym czynnikiem, który został zaprezentowany w Tabeli
2. jest ryzyko samobójcze w określonych chorobach. Bazując na wiedzy medycznej, w tym psychiatrycznej możliwe do opisania są przykłady z praktyki
zawodowej.
Tabela 2. Określone ryzyko samobójcze
w określonych chorobach somatycznych lub psychicznych
Ryzyko samobójcze w określonych chorobach
Schorzenie

RR

% / rok

% w ciągu życia

Uprzednia próba samobójcza

38,4

0,549

27,5

Choroba afektywna
dwubiegunowa (ChAD)

21,7

0,310

15,5

Depresja kliniczna

20,4

0,292

14,6

Mieszane nadużycie
substancji psychoaktywnych

19,2

0,275

14,7

Dystymia

12,1

0,173

8,6

Zaburzenia obsesyjnokompulsywne

11,5

0,143

8,2

Zaburzenia lękowe
z napadami lęku

10,0

0,160

7,2

Schizofrenia

8,45

0,121

6,0

Zaburzenia osobowości

7,08

0,101

5,1

Nadużywanie alkoholu

5,86

0,084

4,2

Nowotwór

1,80

0,026

1,3

Populacja ogólna

1,0

0,014

0,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie American Psychological Association
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W Tabeli 2. zostało przedstawionych, co najmniej kilka zaburzeń, trudności schorzeń, które mogą przyczyniać się do powstawania większego ryzyka samobójstwa niż dotychczas. Istotną kwestią w ustalaniu ryzyka samobójczego jest znajomość symptomów i statystyk, które umożliwiają analizę
sytuacji i podjęcie odpowiedniej interwencji. W zaburzeniach afektywnych
istnieje prawdopodobieństwo (10-20%) wystąpienia tendencji samobójczych.
Charakterystyczny jest tu profil wysokiego ryzyka: stałe ryzyko samobójstwa
w przebiegu choroby, lęk lub objawy paniczne. Czynnikiem, który pojawia
się bardzo często w literaturze suicydologicznej jest problem nadużywania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Natomiast hospitalizacja
z powodu zaburzeń afektywnych jest wtórna w stosunku do zachowań samobójczych. Zgodnie z dostępnymi danymi, ryzyko dla mężczyzn jest wyższe
4:1w stosunku do kobiet. Wyjątkiem może być w przypadku płci choroba
afektywnadwubiegunowa, w przebiegu której kobiety narażone są w równym
stopniu na zachowania samobójcze (American Association of Suicidology 1998,
s. 17).
W schizofrenii natomiast ryzyko samobójcze wynosi (10%), profil wysokiego ryzyka można stwierdzić wówczas, gdy pacjent podejmował próby samobójcze w przeszłości. Do znaczących objawów depresyjnych zaliczyć można
– poczucie beznadziejności, płeć męska, słabe funkcjonowanie przed chorobą,
aktualne nadużywanie substancji psychoaktywnych, deficyty w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. Czynnikiem ryzyka może być także wypis ze
szpitala w ostatnim czasie, pierwsza dekada choroby (niemniej jednak odsetek
pozostaje podwyższony przez całe życie) (Hołyst 2002, s. 7-39).
Nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych jest poważnym
problemem. U mężczyzn przeważa niebezpieczeństwo nadużywania alkoholu,
a u kobiet leków. W sytuacji osób, które spożywają alkohol może dojść do nieszczęśliwego wypadku, a nie zaplanowanego samobójstwa. W takim rozumieniu, że osoba, chciała wpłynąć na kogoś wykorzystując manipulację, jednak
w związku z tym, że była pod wpływem alkoholu i nie działała w pełni świadomie zacisnęła zbyt mocno sznur na szyi powodując śmierć. Co więcej, wiele
osób nie zdaje sobie sprawy z możliwych konsekwencji (Hołyst 1997, s. 80)
U większości osób podejmujących samobójstwo występują zaburzenia
psychiatryczne, a u kobiet – osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline.
Dodatkowo profil wysokiego ryzyka to współwystępująca depresja oraz niedawna lub zbliżająca się strata interpersonalna (Adorno, Frenkel-Brunswuck,
Levinson 1950, s 21-28).
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Zaburzenia osobowości i samobójstwo – osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline odsetek w ciągu życia wynosi 8,5%, z problemami
alkoholowymi – 19%, z problemami alkoholowymi i ciężkim zaburzeniem
afektywnym – 38%. Schorzenie współwystępujące u ponad 30% samobójców, niemal 75% pacjentów dokonało przynajmniej jednej próby samobójczej w życiu. Natomiast w osobowości antyspołecznej, samobójstwo związane
może być z urazem psychicznym/impulsywnością (Greenstone, Leviton 2004,
s. 47-56).
Wiele osób, które umarły w wyniku samobójstwa, nie były w tzw. grupie „wysokiego” ryzyka”. Zatem, istnieją powody, by kwestionować praktykę
oceniania ryzyka samobójstwa w ogóle. Po pierwsze, kategoryzacja „wysokiego ryzyka samobójstwa” przesłania fakt, że samobójstwo jest rzadkie nawet
u pacjentów psychiatrycznych. Pierwszy kontakt psychiatryczny wykazał,
że u pacjentów z zaburzeniami psychicznymiw całym okresie życia ryzyko
samobójstwa wynosi od 2-8% w zależności od diagnozy. Najwyższe bezwzględne ryzyko samobójstwa było wśród mężczyzn z chorobą afektywną
dwubiegunową i występowaniem samookaleczenia - wskaźnik o 17% powyżej
36 lat. Jest to równowartość około 0,04% miesięcznie, odpowiednio do sytuacji klinicznych. Po drugie, kategoryzacja „wysokiego ryzyka samobójstwa”
przesłania brak zasadności predykcyjnej czynników ryzyka samobójstwa.
Na przykład Pokorny, Kaplan, Tsai (1975) przy użyciu 20 najlepszych
predykatorów poprawnie zidentyfikowano 35 z 67 pacjentów, którzy ostatecznie odebraliby sobie życie, ale wyróżnić można było 1206 fałszywie pozytywnych przypadków. Ponadto badacz nie znalazł żadnego elementu lub
kombinacji elementów, które pomogłyby zidentyfikować w jakimkolwiek
użytecznym stopniu przyszłych samobójców. Po trzecie, takie statystyczne
przewidywania dotyczące zachowań ludzkich są w rzeczywistości lepsze od
ocen klinicznych, nawet jeśli są one przeprowadzane przez bardzo doświadczonych lekarzy (Pokorny, Kaplan, Tsai 1975, s. 132).
Ocenom klinicznym można ufać tylko w środowisku, które jest wystarczająco regularne, aby istniało prawdopodobieństwo przewidzenia zależności
oraz nauczenia się tych prawidłowości poprzez długotrwałą praktykę. Zdecydowanie nie ma to miejsca w przypadku wyników tak stosunkowo rzadkich
jak samobójstwo. Najważniejsze jest bowiem zapewnienie bezpiecznych usług
dla wszystkich pacjentów. Postrzeganie ryzyka samobójczego w kategoriach
niskie, średnie czy wysokie może powodować szereg negatywnych konsekwencji. Schemat dotyczący badań psychiatrycznych i następstw został zaprezentowany na Schemacie 1.
130

PSYCHOLOGIA SAMOBÓJSTWA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Schemat1. Przedstawienie graficzne szacowania ryzyka suicydalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnej literatury przedmiotu

Ważne jest zwrócenie uwagi na takie kwestie jak rutynowe działania
następcze wynikające z pierwszych etapów po wypisie ze szpitala, umiejętne
pomaganie osobom w kryzysie psychicznym czy monitorowanie zachowania
pacjenta z uwzględnieniem czynników dotyczących syndromu presuicydalnego.
Wiele osób, które mówią o samobójstwie nie mają na celu pozbawić się życia.
Duża część pacjentów z myślami samobójczymi lub nawet te osoby, które
decydują się na samookaleczenie nie chcą umrzeć. Szukają sposobu na zakończenie swojego cierpienia psychicznego. Istotną pomocą dla pacjenta może
być wdrożenie strategii radzenia sobie z nieprzystosowaniem i trudnościami
psychospołecznymi (Pralong 2013, s. 18).
Przykładami badań i rozwoju są plany bezpieczeństwa w nagłych wypadkach, wspólna ocena i zarządzanie samobójstwami oraz krótka terapia
poznawczo-behawioralna (CBT) dla obserwacji pacjentów ambulatoryjnych
i dialektyczna terapia behawioralna (DBT) dla trwałych samookaleczeń (Seikkula 2013, s. 13-17). Próba graficznego przedstawienia aspektów związanych
z czynnikami ryzyka została przedstawiona na Schemacie 1.
Natomiast w Tabeli 3 zostały przedstawione wybrane elementy dotyczące czynników ryzyka zachowania samobójczego z uwzględnieniem aspektówdemograficznych,psychospołecznych, psychiatrycznych (w tym występujących chorób psychicznych). Ważne dla analizy stały się także wymiary
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psychologiczne, aspekty związane z zachowaniem, kwestie poznawcze oraz
traumatyczne zdarzenia, których doświadczyła osoba w dzieciństwie czy zagadnienia genetyczne i rodzinne.
Tabela 3. Wybrane zagadnienia związane
z czynnikami ryzyka zachowania samobójczego
Przykład

Charakterystyka

Wymiar
demograficzny

- płeć męska (z badań wynika, że więcej mężczyzn niż
kobiet popełnia samobójstwo);
- stan cywilny: wdowieństwo, rozwód, osoba samotna;
- prawdopodobieństwo pojawienia się tendencji samobójczych wzrasta z wiekiem.

Wymiar
psychospołeczny

Wymiar
psychiatryczny

- brak wsparcia społecznego;
- status bezrobotnego (utrata pracy, brak możliwości znalezienia pracy);
- spadek statusu socjoekonomicznego (brak środków
finansowych, nagłe zdarzenie np. źle zainwestowane pieniądze, bankructwo);
- dostęp do środków letalnych, w tym do broni palnej.
- diagnoza psychiatryczna;
- schorzenia dodatkowe.

- nowotwory złośliwe;
- HIV/AIDS;
- choroba wrzodowa;
Wymiar
- hemodializa;
związany chorobami
- toczeń rumieniowaty układowy;
somatycznymi
- zespoły bólowe;
- choroby układu nerwowego.

Wymiary
psychologiczne
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- poczucie beznadziejności;
- ból psychiczny;
- lęk, strach;
- dezorganizacja psychiczna;
- obniżone poczucie własnej wartości;
- narcyzm;
- perfekcjonizm.
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Wymiary związane
z zachowaniem

- impulsywność;
- agresja;
- ataki paniki;
- pobudzenie;
- odurzenie (uzależnienie od substancji psychoaktywnych);
- uprzednie próby samobójcze.

- zawężenie myślenia;
Wymiary poznawcze - myślenie spolaryzowane.
- wykorzystanie seksualne;
- przemoc fizyczna;
Traumatyczne zdarze- - zaniedbanie;
nia w dzieciństwie - utrata rodzica.

Wymiar genetyczny
i rodzinny

- samobójstwo;
- choroba psychiczna;
- przemoc w rodzinie.

Źródło: analiza własne na podstawie dostępnej literatury suicydologicznej

Analiza czynników ryzyka jest zadaniem skomplikowanym ze względu
na bardzo dużą ilość dostępnych zmiennych, które przyczyniać się mogą do
zmiany w zachowaniu człowieka. Niejednokrotnie aspekt, który byłby rzekomo nieznaczący dla jednej osoby, może wywołać chęć popełnienia samobójstwa u innej. Przy analizach warto zwrócić uwagę na dane z wywiadu, gdyż
wcześniejsze doświadczenia jednostki mogą stać się kluczowe. Warto pamiętać o tym, że ryzyko popełnienia samobójstwa można stwierdzić w każdej grupie wiekowej, co utrudnia także działania profilaktyczne (Seligman,Walker,
Rosenhan 2003, s. 92).
Nieprofesjonalne działania profilaktyczne
W profilaktyce związanej z samobójstwami istotna jest relacja pomocowa,
empatia oraz wyznaczenie wspólnego celu podejmowanych działań. Jednakże
najważniejszym aspektem jest to, aby osobie w kryzysie nie zaszkodzić poprzez brak elementarnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego (Stradomska
2018, s. 105-113). Warto zadać pytanie dotyczące tego, czego robić się nie
powinno? A co może przynieść jeszcze większe szkody niż korzyści dla osoby, która straciła być może sens życia? Co więcej, nieprofesjonalne działania
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profilaktyczne można uznać za niebezpieczne zwielopłaszczyznowej perspektywy. Udowodniono szkodliwość niektórych zajęć realizowanych w szkołach
spowodowaną niewłaściwym doborem treści, metod i środków. Na podstawie
wielu doniesień została skonstruowana lista ostrzeżeń, czego robić nie wolno
(Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników
szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, www.bezpiecznaszkola.men.
gov.pl)
Istotne dane znalazły się w poradniku wydanym w Warszawie w 2012
roku Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników
szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, w którym zostały opisane ważne informacje dotyczące m.in. depresji młodzieńczych, samobójstwa dzieci
i młodzieży czy profilaktyki depresji i samobójstw. Opracowano zagadnienie
dotyczące kryzysu samobójczego oraz sposobów na reakcje, kiedy uczeń mówi
o samobójstwie.
Do najbardziej niebezpiecznych aktywności dla dzieci i młodzieży można zaliczyć:
1. Przygotowanie i realizowanie zbyt krótkich warsztatów czy szkoleń
dla dzieci i młodzieży. Trwających zazwyczaj 2-4 godziny, które dotyczą wyłącznie samobójstw. Jeśli przekazane zostaną tylko wiadomości o samobójstwie bez przedstawienia konkretnych działań profilaktycznych mogą wywołać zupełnie inny, niż zamierzony rezultat. Nie powinno się pokazywać zdjęć,
szczegółowo opisywać czy w jakikolwiek inny sposób podsuwać pomysły
umożliwiające popełnienie samobójstwa.
2. Błędem jest także ukazywanie samobójstwa jako reakcji na stres.
W żadnym wypadku nie powinno się prezentować samobójstwa jako uzasadnionego i wyjaśnionego przez mechanizmy społeczne sposobu na rozwiązywanie trudności, które są dla jednostki problematyczne.
3. Zachowania samobójcze, które byłyby prezentowane za pomocą filmów czy materiałów wizualnych stanowią niebezpieczne źródło inspiracji.
Materiał w niektórych przypadkach może być wykorzystany jako instruktaż.
4. W mediach nie powinno się przedstawiać i szczegółowo określać co
stało się w danej sytuacji kryzysowej. Z jednej strony takie działania motywują
do tego, aby tematem zainteresowały się różne środowiska, w tym rodzice,
nauczyciele, koledzy czy najbliższe otoczenia.
5. W żadnym wypadku nie powinno się wskazywać tylko jednej przyczyny samobójstwa, gdyż jest to niezgodne ze wszystkimi teoriami, gdzie samobójstwo traktowane jest jako proces (Bezpieczna Szkoła)
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Do dobrych praktyk należy przede wszystkim to, aby unikać nadmiernego eksponowania, powtarzania, komentowania historii o samobójstwie. Nie
powinno się opisywać sposobów pozbawienia siebie życia w sposób szczegółowy, gdyż (nawet jeśli nie mieliśmy takiego zamiaru) może stać się inspiracją
lub elementem, który „dodaje odwagi” przed popełnieniem samobójstwa. Co
więcej, należy pamiętać o tym, aby nie wskazywać konkretnych miejsc popełniania samobójstwa. Niestety niektóre z nich zostały nazwane samobójczymi
na skalę globalną i stają się one inspiracją dla wielu osób, które chcą dokonać
aktów autodestrukcyjnych. Stają się często ostatnim miejscem, w którym osoby były widziane żywe (Gmitrowicz, Makara-Studzińska, Młodożeniec 2015,
s. 20)
Kolejną ważną kwestią jest publikowanie przemyślanych i „ostrożnych”
tytułów w nagłówkach wiadomości, aby zapobiec efektowi Wertera, który
polega na tym, że przedstawione dokładne opisy śmierci samobójczej mogą
okazać się inspirujące. W zamian tego warto jest podejmować działania profilaktyczne, mające na celu wskazanie innych możliwości rozwiązania swoich
problemów, co jest opisem efektu Papageno. Należy odpowiednio dobierać
zdjęcia i materiały video informując o samobójstwie, w szczególności jeśli tyczyło to znanych osób.
Istotne są także działania profilaktyczne mające na celu niesienie pomocy
po śmierci samobójczej danej osoby. Ważne jest przede wszystkim traktowanie osób z szacunkiem, w szczególności, gdy są w żałobie po starcie bliskiej osoby, w tym z powodu samobójstwa. Niezbędne jest to, aby dostarczać
informacje, dotyczące tego, gdzie można szukać pomocy. Źródłem wiedzy
oraz działań pomocowych może być terapia psychologiczna czy inne działania specjalistyczne. Warto korzystać ze stron internetowych, poradników czy
telefonu zaufania, które mogą wskazać odpowiednie środki. Dostęp do takich
metod jest niezbędny. Wiele osób nie wie, jak funkcjonować po śmierci osoby bliskiej, w tym w sposób samobójczy. Aspekt ten w dalszej perspektywie
stanowi temat tabu, nawet mimo zmieniającego się spostrzegania społecznego
dotyczącego tej kwestii. Nie tylko rodzina może być poruszona historią związaną z samobójstwem, dotyczyć to może pracowników mediów, służb pomocowych, najbliższej rodziny, a także odbiorców mediów (Bezpieczna Szkoła)
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Przeciwdziałanie samobójstwom w polsce –
polityka publiczna
Przeciwdziałanie samobójstwom planowane w perspektywie światowej
czy ogólnopolskiej ma ogromne znaczenie ze względu na trwałość i obligatoryjność konkretnych działań (MEN 2007). Przytoczone zostaną przykłady
działań opracowanych na podstawie Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej (2007). Istotną kwestią dotyczącą działań szkolnych jest przede wszystkim:
1. podejmowanie zagadnień dotyczących suicydologii, a w szczególności aspektów dotyczących samobójstw dzieci i młodzieży na forum Rady
Pedagogicznej,
2. zapewnienie stałego monitorowania stanu psychicznego uczniów
oraz pracowników,
3. diagnozowanie ostrych kryzysów psychicznych, które utrzymują się
przez dłuższy czas, stanów depresyjnych, które mogą być bezpośrednią przyczyną zachowań samobójczych.
4. przeprowadzanie cyklicznych badań uczniów, mających na celu ustalenie, czy doświadczają (lub doświadczali) przemocy, nadużyć seksualnych lub
innej traumy.
5. zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat
sytuacji kryzysowych czy zagrożeń dla zdrowia psychicznego.
6. opracowanie planu zapobiegania ostrym sytuacjom kryzysowym,
7. stworzenie procedur postępowania w sytuacji kryzysu i bazy danych
osób i miejsc świadczących pomoc w tego typu sytuacjach,
8. powołanie spośród nauczycieli i innych pracowników szkoły Zespołu Kryzysowego, reagującego w sytuacji zagrożenia zamachem samobójczym
i w innych sytuacjach kryzysowych,
9. umożliwienie członkom Zespołu Kryzysowego odbycia szkoleń z zakresu podejmowania interwencji kryzysowej w odpowiednio przygotowanych
do tego placówkach czy instytucjach (np. szkolenia prowadzone przez członków Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego),
10. zgromadzenie materiałów informacyjnych, dotyczących zagrożenia
samobójstwem wśród dzieci i młodzieży,
11. zapewnianie pracownikom kontaktu ze specjalistami (superwizja)
w celu omówienia sytuacji trudnych i wypracowania odpowiednich sposobów
reagowania w danych sytuacjach,
12. przewidywania ewentualnych zagrożeń związanych z samobójstwem.
(Poradnik dla nauczycieli ...)

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w nawiązaniu
do sugestii Iwony Koszewskiej zaleca, aby w sposób szczególny skupić się na
zapobieganiu tyranizowania i przemocy w szkole. Specjalistka zwraca uwagę
także na konieczność podejmowania szkoleń przez personel szkolny (wszystkich osób pracujących w placówce, nie tylko kadry nauczycielskiej). Działania
systemowe niewątpliwie mają znaczący wpływ na przeprowadzanie profilaktyki. Ciągłość opieki powinna być zachowana w szpitalu, poradni, szkole i
rodzinie. Podstawą jest przekazywanie informacji oraz realna współpraca między instytucjami. Konieczna jest zaangażowanie rodziny, gdyż brak reakcji
najbliższych na zmianę w zachowaniu może przyczyniać się do podejmowania
kolejnych prób samobójczych (Zapobieganie ...)
Natomiast Ryszard Jabłoński (2002) zwraca uwagę na to, jak funkcjonują dzieci i młodzież, która może być zagrożona pojawieniem się prób samobójczych. Tak jak w każdym innym przypadku, w pewnych aspektach może
dojść do zmiany zachowania, przewartościowania określonych czynników
związanych z funkcjonowaniem. Niewątpliwe nietrudno zauważyć brak zainteresowania dziecka nauką czy zwykle wykonywanymi przez dziecko zajęciami,
w tym hobby. Dodatkowe czynniki to ogólne obniżenie ocen, zmniejszenie
wkładanego wysiłku w realizację codziennych czynności, inne niż zwykle zachowanie w klasie czy nieusprawiedliwione lub powtarzające się nieobecności
lub wagary. Mogą pojawić się także elementy związane z używaniem substancji psychoaktywnych (nadmierne palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków czy przyjmowanie dopalaczy). Niniejsze sytuacje mogą wiązać
się z interwencją policji. Co zaskakujące, zachowaniem, które może świadczyć o trudnościach dziecka jest stosowanie przemocy wobec innych uczniów.
W taki sposób dziecko, może próbować poradzić sobie z nagromadzonymi
negatywnymi emocjami (Jabłoński 2002, s. 189-207).
W zaleceniach, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zawarte są informację o tym, aby zwracać uwagę na komunikację z osobą w kryzysie. Każdy czynnik może wpływać na to,
jak dana osoba poradzi sobie z sytuacją trudną w swoim życiu. Warto pamiętać o pewnych standardach komunikacyjnych jak zachowanie kontaktu
wzrokowego, słuchanie drugiej osoby, reagowanie niewerbalne. Zaleceniem
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej jest uświadomienie osoby
o konsekwencjach z jakimi związane jest dane zachowanie (Przeciwdziałanie
... ). Wartościowe jest to, aby osoba wzięła odpowiedzialność za swoje zachowanie oraz decyzje, które ma zamiar podjąć. Osoba pomagająca ma zatem nie
zdejmować odpowiedzialności z osoby w kryzysie psychicznym, co w dalszej

perspektywie może przyczynić się do adekwatnej zmiany (Sobkowiak 2011,
s. 12-24).
Ministerstwo Zdrowia (MZ) już w ramowym programie zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012-2015, zaplanowało uruchomienie informatora w Internecie o telefonach zaufania, portalach pomocowych,
o ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach ostrych zatruć, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i innych placówkach pomocy w całym kraju. Istotne znaczenie miało także
wprowadzenie ogólnopolskiego, całodobowo działającego telefonu zaufania
i pomocowego portalu internetowego. Zwrócono uwagę także na inne grupy
społeczno-zawodowe, które mogą przyczynić się do redukcji prób samobójczych ze względu na charakter i specyfikę pracy. Zaplanowano przeszkolenie
księży z wiejskich parafii kościoła rzymsko-katolickiego. Zajęto się także opracowywaniem materiałów szkoleniowych (Soczewska).
Z kolei, z ustaleń Ministerstwa Obrony Narodowej do rozpoznawania
skłonności do autodestrukcji należy na przykład obserwacja. Zauważono, że
konieczne jest zwracanie uwagi na niepokojące zachowania osób w najbliższym otoczeniu. Pojawienie się lub nasilenie zachowań, reakcji zauważalnie
innych od dotychczas spotykanych, oznacza potrzebę bliższego zainteresowania się żołnierzem, i wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy (MON 2017).
Do sygnałów ostrzegawczych w wojsku można przede wszystkim zaliczyć:
a) zmiana ilości spożywanego jedzenia,
b) zmiana czasu poświęconego na sen czy odpoczynek,
c) brak dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę (mycie się, utrzymywanie czystego i schludnego stroju),
d) zmiany w wieloaspektowych aktywnościach człowieka,
e) brak występowania kontaktów koleżeńskich lub zmiana intensywności tych relacji,
f) zmiana usposobienia żołnierza.
Osobami, które powinny być objęte szczególną obserwacją są żołnierze,
którzy:
a) podejmowali w przeszłości próby samobójcze lub inne zachowania
autodestrukcyjne,
b) doświadczyli choroby własnej lub bliskiej osoby,
c) śmierć w rodzinie (zwłaszcza śmierć samobójcza osoby znaczącej),
d) doświadczenia śmierci samobójczej np. w rodzinie, w pracy itd.,
e) występowanie problemów w środowisku domowym (problemy
finansowe, socjalne, kłótne rodziców, rozwód rodziców)

f) zakończenie związku romantycznego, rozstanie się z partnerką/em;
g) doświadczanie fizycznej lub psychicznej traumy (Hołyst 2018,
s. 64-65).
Czesław Czabała niejednokrotnie w swoich pracach stwierdza, że podstawą do zapobiegania samobójstw powinna być odpowiednia ochrona zdrowia
psychicznego. Ważną kwestią jest także odpowiednie kształcenie profesjonalistów, którzy pracują w sektorze zdrowia psychicznego oraz socjalnym. Istotne
jest zapewnienie takim osobom dostępu do wiedzy na temat depresji, zachowań samobójczych czy kryzysów. Wiedza, a także umiejętności praktyczne
mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa w wielowymiarowym
aspekcie. W swojej książce Poradnictwo psychologiczne zajmuje się kwestiami
rozwojowymi, które są według niego naturalnymi zdarzeniami w życiu każdego człowieka. Jednak często człowiek jest w stanie poradzić sobie z nimi
samodzielnie, w innych natomiast potrzebna jest pomoc. Z niektórych kryzysów łatwiej wyjść, wówczas gdy korzysta się z pomocy psychologa (Czabała,
Kluczyńska 2015, s. 12).
Różnicowanie próby samobójczej od
samouszkodzenia
Lloyd-Richardson, Nock, Prinstein (2009) stwierdzają, że badania nad
zjawiskiem samoouszkodzeń w wielu przypadkach wykorzystują samoopis, ze
względu na trudności z ustaleniem konkretnych motywów autodestrukcyjnych (Lloyd-Richardson i in., 2009, s. 29-41). Okazuje się, że badacze jak
Glenn, Klonsky (2008) prowadzili badana dotyczące impulsywności z udziałem osób, które się samookaleczają, jednak bez pomiaru aktywności mózgu.
Brak różnic w grupie osób, które dokonywały aktów autodestrukcyjnych od
populacji ogólnej wynikał prawdopodobnie z tego, że nie została wprowadzona zmienna – kontrola emocji (Glenn, Klonsky 2008, s. 215-219).
Geyde (1989) na podstawie swoich badań uznał, że występowanie epizodycznej agresji u osób niepełnosprawnych umysłowo są zazwyczaj trudne do
wyeliminowania. Natomiast programy modyfikacji zachowań zaprojektowane w celu zmniejszenia skrajnie agresywnych wybuchów opierają się na różnych teoriach, które zakładają, że te zachowania są wolicjonalne (Geyde 1989,
s. 369-379). Istotne w ostatnich planach badawczych są te, który wykorzystują określone badania aparaturowe np. elektroencefalograf. Przeprowadzono
też badania porównawcze na populacji okaleczających się osób z zaburzeniem
osobowości borderline, gdzie dokonano rejestracji aktywności mózgu podczas

aparaturowego badania wrażliwości na ból (Niedtfeld, Schulze, Kirsch, Herpertz, Bohus, Schmahl, 2010, s. 383–391).
Z praktyki psychologicznej wynika, że niejednokrotnie kwestie związane
z różnicowaniem prób samobójczych oraz samouszkodzeń jest problematyczne. W Tabeli 3.przedstawionej poniżej zostaną zawarte najważniejsze aspekty
związane z próbami samobójczymi oraz samouszkodzeniami
Tabela 3. Różnicowanie próby samobójczej a samouszkodzenia – wybrane aspekty
Próba samobójcza

Samouszkodzenie

prawdopodobnie
odebranie sobie życia

prawdopodobnie zachowanie
życia

Aspekt psychologiczny

odczuwanie bólu nie do
zniesienia
próba rozwiązania
problemów życiowych,
pogarszający się stan
psychiczny jednostki

reakcja na stres,
reakcja na niepowodzenia,
pogarszający się
stan psychiczny jednostki,
poczucie bólu występuje
sporadycznie

Potencjalna śmiertelność

prawdopodobnie
wysoka, zagrożenie
śmiercią

prawdopodobnie niski
stopień zagrożenia zdrowia
i życia

rzadko
(jednak może
się powtarzać)

często
(powtarza się
w wielu sytuacjach)

Zawężenie poznawcze

duże,
samobójstwo traktowane
jest jako jedyne właściwe
rozwiązanie,
brak nadziei na poprawę

małe,
samookaleczenie traktowane
jako sposób redukcji np.
napięcia psychicznego,
niwelowanie stresu

Negatywne postrzeganie rzeczywistości

brak nadziei,
bezsilność,
brak wsparcia,
depresja

można wyróżnić okresy
optymizmu,
umiejętności kontroli sytuacji

Doświadczanie dyskomfortu psychicznego

brak poprawy po próbie
samobójczej

spadek dyskomfortu
po samouszkodzeniu

Zamierzenie

Występowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Autoagresja. Mowa zranionego ciała,
Babiker, G., Arnold, L. (2002).

W Tabeli 3. przedstawione zostały wybrane zagadnienia dotyczące zamierzenia, aspektu psychologicznego, potencjalnej śmiertelności, występowania, zawężenia poznawczego, negatywnego postrzegania rzeczywistości czy doświadczenia dyskomfortu psychicznego. Mimo pozornych różnic, okazuje się,
że próba samobójcza oraz samouszkodzenie różnią się od siebie zdecydowanie.
Różnica związana jest przede wszystkim z tym, że próba samobójcza to akt,
w którym prawdopodobnie osoba chce pozbawić siebie życia. Natomiast samookaleczenie to sposób na odreagowanie dyskomfortu psychicznego, stresu czy
odczuwalnego lęku. Warto pamiętać, że przykłady zawarte w Tabeli 3.stanowią próbę generalizacji. Każdy przykład należy analizować z uwzględnieniem
różnic indywidualnych, gdyż nigdy nie będzie jednej przyczyny związanej
z pragnieniem samobójstwa czy okaleczaniem swojego ciała.
Przykład przeciwdziałania samobójstwom –
samobójstwa w zakładzie penitencjarnym
Istnieje wiele propozycji dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych i przeciwdziałania samobójstwom w więzieniach. Sytuacja związana
z odbywaniem kary może wiązać się z przeżywaniem stresu, osamotnienia
czy wielu trudności adaptacyjnych. Okazuje się, że wielu osadzonych próbuje popełnić samobójstwo (Instrukcja Dyrektora GSW 2016). Poniżej zostaną
przedstawione wybrane wskazania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia
występowania sytuacji trudnych.
Samobójstwom osadzonych zapobiega się poprzez prowadzenie:
1) profilaktyki presuicydalnej pierwszego rzędu, którą obejmuje się ogół
osadzonych;
2) profilaktyki presuicydalnej drugiego rzędu, którą obejmuje się osadzonych wymagających nasilonych oddziaływań, ze względu na wzmożone
ryzyko samobójcze;
3) profilaktyki postsuicydalnej trzeciego rzędu, którą obejmuje się osadzonych, po nieskutecznej próbie samobójczej.
Istotne jest także tworzenie warunków, które pozwalają na zachowaniu
zdrowia psychicznego oraz ograniczenia negatywnych skutków związanych
z odbywaniem kary w zakładzie zamkniętym, czyli w warunkach izolacji.
Kolejną sprawą jest zapewnienie dostępności opieki lekarskiej, wychowawczej, a także psychologicznej. Niezbędne okazać się może kształtowanie postawy sprzyjającej afirmacji życia oraz negowaniu sposobów rozwiązywania

trudności psychicznych w sposób autodestrukcyjny. Kolejnym punktem jest
uczenie umiejętności samokontroli oraz szukania wsparcia społecznego czy
wykorzystywania akceptowalnych metod do rozwiązywania trudności, problemów czy konfliktów. Ponadto, powinno zwracać się uwagę na relację z kadrą, do której w określonych przypadkach obligatoryjne jest zgłaszanie problemów. Wartościowe jest także uwrażliwianie kadry na zachowania niepokojące,
które mogą być związane z pojawieniem się syndromu presuicydalnego. Kadra
pracująca w ośrodku zamkniętym powinna być przeszkolona i przygotowana
do tego, że warunki izolacji penitencjarnej mogą być dla wielu osadzonych
traktowane jako czynnik decydujący o samobójstwie. Niekiedy osadzeni, którzy mają przed sobą perspektywę spędzenia kilku, kilkunastu lat lub dożywocia w danym miejscu mogą odczuwać szereg negatywnych emocji. Brak zrozumienia, zjawisko nietolerancji, dyskryminacji czy wykluczenia społecznego
mogą prowadzić do tragedii, dlatego też w każdym zakładzie zamkniętym
obowiązkowe jest szkolenie kadry i osadzonych w zakresie udzielenia pomocy
przedmedycznej, także osobom, które dokonały aktu samobójczego (Lizyńczyk 2014, s. 19).
Do oddziaływań, które mają znaczenie w ocenie stanu psychicznego
osadzonego jest określenie czynników ryzyka samobójczego, czynników chroniących oraz oceny ogólnej ryzyka takich zdarzeń. Psycholog określa indywidualne mechanizmy autoagresji u osadzonego oraz zajmuje się opracowaniem konkretnych zaleceń do oddziaływania. Niezbędna jest także pomoc
psychologiczna, farmakoterapia czy konsultacja psychiatryczna. Kontakt ze
specjalistami pomaga w określeniu zachowań, które mogą sygnalizować niebezpieczeństwo podjęcia próby samobójczej. Ważna jest także kwestia dotycząca tego, że osadzony, który ma trudności adaptacyjne czy myśli samobójcze nie powinien zostawać w celi sam. Ponadto układ oraz bariery w miejscu
przebywania osadzonego powinny być przygotowane w taki sposób, aby
utrudnić lub całkowicie uniemożliwić dokonanie zamiaru samobójczego. Jeśli
w zakładzie zamkniętym dojdzie do próby samobójczej osadzonego niezwłocznie udzielana jest pierwsza pomoc, poddaje się osobę badaniu lekarskiemu.
Następnie podejmuje się próbę ustalenia okoliczności w jakich miała miejsce
próba samobójcza. Istotną rolę pełni także psycholog, gdyż ustala motywy
podjęcia próby samobójczej, decyduje o konieczności objęcia skazanego pomocą psychologiczną, a także przygotuje zalecenia dla konkretnego człowieka
w celu postępowania z osobą po próbie samobójczej. Każdy funkcjonariusz
i pracownik jednostki penitencjarnej zobowiązany jest do zwracania uwagi na
zachowania osadzonego oraz inne sygnały lub informacje, mogące świadczyć

o zagrożeniu samobójstwem. W razie zaobserwowania zachowań, sygnałów
lub uzyskania informacji przekazuje te wiadomości przełożonemu, a także
innym osobom, które mogą mieć znaczenie w zapobieganiu sytuacjom ryzykownym. Natomiast dyrektor jednostki penitencjarnej zapewnia sprawny,
dostosowany do specyfiki jednostki przepływ informacji, pomiędzy poszczególnymi pionami służby, w sprawach dotyczących zapobiegania samobójstwom. Wdrażana jest także procedura zawarta w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości, z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
zwanego dalej „rozporządzeniem”, w której potwierdza lub weryfikuje potrzebę objęcia go nasilonymi oddziaływaniami profilaktycznymi, ze względu
na wzmożone ryzyko samobójcze (Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r.).
Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zostanie potwierdzona potrzeba prowadzenia nadzoru nad osobą ze skłonnościami samobójczymi dochodzi do realizowania następujących aspektów:
1) psycholog uzupełnia kartę osadzonego zagrożonego samobójstwem;
2) osadzony zostaje objęty pomocą psychologiczną;
3) osadzony zostaje zgłoszony do psychiatry, z podaniem skłonności samobójczych jako przyczyny zgłoszenia;
4) w przypadku odstąpienia od obejmowania osadzonego oddziaływaniami, psycholog odnotowuje ten fakt w karcie.
Natomiast do zadań kierownika działu penitencjarnego, a w jednostce,
w której powołano oddziały penitencjarne, koordynatorów ds. penitencjarnych i ochronnych, w zakresie zapobiegania samobójstwom osadzonych, należy koordynowanie oddziaływań. Do nich zaliczyć można w szczególności
monitorowanie liczebności i rozmieszczenia osadzonych, którzy zostali zaliczeni do wymagających nasilonych oddziaływań profilaktycznych, ze względu
na wzmożone ryzyko samobójcze (Rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2013 r.).
Podczas pobytu osadzonego w jednostce penitencjarnej, zwraca się szczególną uwagę na jego zachowanie w krytycznych momentach izolacji, do których zalicza się w szczególności:
1) pierwsze 14 dni w warunkach izolacji;
2) przełomowe momenty wyznaczone orzeczeniami i postanowieniami
sądów, prokuratur, a także decyzjami administracji penitencjarnej;
3) wystąpienie poważnych komplikacji w stosunkach rodzinnych lub
z innymi osobami bliskimi;
4) wystąpienie poważnych komplikacji w relacjach ze współosadzonymi;
5) wystąpienie poważnych problemów zdrowotnych.

W celi jednoosobowej nie umieszcza się osadzonych, którzy uprzednio
podejmowali próby samobójcze, charakteryzują się tendencją do samoagresji,
mają szczególne trudności w adaptacji do warunków izolacji penitencjarnej.
Dodatkowo, są pozbawieni wsparcia społecznego i izolowani w grupie skazanych, są objęci nasilonymi oddziaływaniami profilaktycznymi, ze względu na
wzmożone ryzyko samobójcze. W zakładzie zamkniętym powinno zwracać się
szczególną uwagę na to, co posiada skazany np. leki, substancje oraz przedmioty, mogące służyć do przeprowadzenia zamachu samobójczego. Ważne
jest zwracanie uwagi na zmiany w nastroju i zachowaniu osadzonego objętego
nadzorem (Instrukcja Dyrektora GSW 2016).
Znacząca w sytuacji odbywania kary jest pomoc psychologiczna, która
oparta jest na regularnym monitorowaniu stanu emocjonalnego osadzonego,
inicjowaniu i wspieraniu podopiecznego w budowaniu sieci wsparcia oraz redukowaniu napięcia emocjonalnego. Konieczne jest też uczenie osadzonego
rozpoznawania czynników ryzyka i suicydalnych sygnałów ostrzegawczych.
Istotne dla życia i zdrowia jednostki może być przedstawienie alternatywnych
i bezpiecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, uczenie konkretnych
technik radzenia sobie z trudnymi emocjami lub myślami bądź też suicydalnymi sygnałami ostrzegawczymi. Ważne jest też wspieranie osadzonego
w przezwyciężaniu bieżących problemów, ukazywanie innych ich aspektów
i możliwych rozwiązań. Z perspektywy psychologicznej na szczególną uwagę zasługuje kwestia budowania zaufania do siebie i wzmacniania poczucia
własnej wartości, a także przepracowanie aktu samobójczego na płaszczyźnie
emocjonalnej i poznawczej oraz omówienie znaczenia tego zdarzenia dla przyszłego życia (Lizyńczyk 2014, s. 20).
Konkluzja
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje zagadnienia związanego z psychologią
samobójstwa. Temat ten jest wielowymiarowy i wymaga szerszego opisu. Brak
elementarnej wiedzy dotyczącej psychologii, w tym przez profesjonalistów
może powodować zwiększanie się liczby osób próbujących odebrać sobie życie
w sposób samobójczy. Zgodnie z opinią Brunona Hołysta, prezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS), co roku na świecie umiera wskutek samobójstwa blisko 800 tys. osób. To liczba przerażająca, gdyż to więcej
niż statystyki umieralności na malarię, raka piersi, morderstw, a także wojen.
Niewątpliwie samobójstwo można uznać za paradoks XXI wieku, mimo polepszających się w wielu przypadkach warunków życia następuje zachwianie

światopoglądu, co też w pewnej mierze przyczynia się do tak drastycznych
decyzji. W Polsce dziennie średnio odbiera sobie życie około 15 osób, w skali
rocznej jest to około 5-6 tysięcy osób.
W takim przypadku priorytetem staje się opracowanie metodologicznie
poprawnego Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom, a także
zapewnienie odpowiednich warunków w opiece instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej do prowadzenia pomocy osobom zagrożonym samobójstwem
(MP.pl).
Bardzo ważne jest wdrażanie implikacji praktycznych do zagadnień
związanych z suicydologią. Chociaż tematyka związana z samobójstwami, zabójstwami czy kwestami kryminalistycznymi w ostatnich latach budzi zainteresowanie przedstawicieli wielu dziedzin wciąż nie jest odpowiednio eksplorowana. Profilaktyka i działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat
zjawisk samobójczych powinny być realizowane od najmłodszych lat w szkole,
a także w rodzinie.
Niniejsze zagadnienie jest interesujące i ważne ze względu na aspekt
praktyczny i warte jest dalszego eksplorowania w wieloaspektowym znaczeniu.
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STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł to próba podsumowania wybranych aspektów związanych z postrzeganiem psychologii samobójstwa. Zagadnieniate traktowane
są wieloaspektowo, gdyż dotyczą wielu dziedzin życia, a także nauki. Akty samobójcze towarzyszyły człowiekowi od zamierzchłej przeszłości.Niemożliwe
jest analizowanie samobójstw z brakiem uwzględnienia dziedzin pokrewnych
jak: psychiatria, pedagogika, prawo, medycyna, zdrowie publiczne, socjologia i inne. W niniejszej pracy zostaną przedstawione wybrane zagadnienia
teoretyczne i praktyczne dotyczące aktów autodestrukcyjnych. W artykule
podjęto tematy związane z genezą i historycznym postrzeganiem samobójstw,
profilaktyką zachowań samobójczych, opieką nad pacjentem z zaburzeniami
natury psychicznej czy obszarami do oceny ryzyka z uwzględnieniem określonych chorób. Ważnymi zagadnieniami dla niniejszej pracy stały się nieprofesjonalne działania profilaktyczne, przeciwdziałanie samobójstwom w Polsce
w oparciu o działania ministerialne, jak również różnicowanie prób samobójczych od samouszkodzeń. Praca ma zatem wymiar teoretyczno-praktyczny,
gdyż dodatkowo został zaprezentowany przykład zastosowania procedur przeciwdziałania samobójstwom w zakładach penitencjarnych.
Słowa kluczowe: psychologia samobójstwa, suicydologia, profilaktyka,
ocena ryzyka samobójstwa

SUMMARY
This article is an attempt to summarize selected aspects related to the perception of the psychology of suicide. These issues are treated in many aspects,
as they relate to many areas of life and science. Suicide acts have accompanied
man since the distant past. It is impossible to analyze suicides without taking
into account related fields such as: psychiatry, pedagogy, law, medicine, public health, sociology and others. In this paper author will presented selected
theoretical and practical issues concerning self-destructive acts. The article
deals with topics related to the genesis and historical perception of suicides,
the prevention of suicidal behavior, caring for patients with mental disorders
or areas for risk assessment, taking into account specific diseases. Moreover,
important issues for this study have become unprofessional preventive measures, counteracting suicides in Poland based on ministerial activities, as well
as differentiating suicide attempts from self-harm. Therefore, the work has
a theoretical and practical dimension, as an example of the application of
suicide prevention procedures in penitentiary institutions has been presented
additionally.
Key words: suicide psychology, suicidology, prevention, suicide risk
assessment
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E-DRUGS - THE CONCEPT, THE ESSENCE,
CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON

Wprowadzenie
Można wyróżnić nieokreśloną liczbę nowych zjawisk, które mogą spowodować negatywne konotacje w życiu człowieka, w szczególności w cywilizacji XXI wieku. Rozwój technologii w ostatnim stuleciu niewątpliwie przyczynił się do polepszenia warunków życia ludzkości, jednakże nowe technologie
niosą ze sobą także niebezpieczeństwo (Stradomska 2019, s. 293-307). Niewątpliwie kwestia związana z uzależnianiem się jest coraz powszechniejszym
problemem współczesnego świata, który jest rozpatrywany z perspektywy różnych kontekstów. (Augustynek 2010, s. 33-40). Istotne jest także to, że można diagnozować uzależnienie wśród coraz młodszej grupy wiekowej. Może
być to spowodowane atrakcyjnością Internetu, a także faktem, że Internet stał
się jak do tej pory niezastąpioną technologią, która ma niezwykle znaczący
wpływ na zmiany zachodzące w życiu człowieka (Pawłowska, Potemska, Gleba i in. 2011, s. 179-183).
Okazuje się, że platformy takie jak Internet, a w szczególności media społecznościowe, mogą stać się podłożem uzależnienia. W ICD-11 wyróżnione
zostanie zaburzenie korzystania z gier komputerowych (ang. gaming disorder),
co związane jest z mechanizmem uzależnienia w rozumieniu behawioralnym.
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Inne zagrożenie to istniejący w sieci rynek substancji nielegalnych (Wiszejko-Wierzbicka, Kidawa i Jabłońska 2016, s. 61-74). Za pośrednictwem Internetu użytkownicy mogą poszukiwać środków alternatywnych dla powszechnie
znananych narkotyków. To szczególnie niebezpieczne, gdyż osoby, które są
uzależnione mogą szukać środków zastępczych nawet podczas korzystania
z komputera, a nie aplikowania substancji zagrażającej. Przykładem wspomnianej alternatywy są e-narkotyki, będące tematem niniejszego artykułu.
Warto wspomnieć, że niekontrolowany dostęp do mediów, Internetu może prowadzić do zaburzeń natury psychicznej, a nawet samobójstw.
Nadużywanie czasu spędzonego w Internecie, ma także związek z cechami
osobowości (Barłóg 2015, s. 197-202). Do słów kluczowych pracy należy
także pokolenie Z. Warte jest ono wyjaśnienia, gdyż określane są tak osoby
urodzone w latach 1995-2012 (Ozkan i Solmaz 2015, s. 92-98). Wyróżniono
niniejszą grupę, gdyż to właśnie ona jest szczególnie zagrożona uzależnieniami
dostępnymi w internecie (Singh 2014, s. 59-63). Co więcej, związane jest
to, co najmniej z kilkoma przykładami: cechą wyróżniającą to pokolenie jest
przede wszystkimumiejętność korzystania zaawansowanego z urządzeń elektronicznych (telefon, tablet, komputer) oraz Internetu. Dodatkowo cechą
pokolenia Z jest podwyższone, a nawet nałogowe korzystanie z mediów społecznościowych, wskutek czego powstał szereg nowych zjawisk, na przykład
„facebookmania” (Runcan 2015, s. 127-136) czy fonoholizm (Jarczyńska
i Orzechowska 2014, s. 121-146). Oznacza to, że osoby, które mają od
8 do 25 lat są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z Internetem czy trudnościami natury inter i intra personalnej (Stradomska, Wolińska
i Marczak 2016, s. 136-149).
Uzależnienie – zagadnienia wstępne
Funkcjonowanie oparte na tym, co dzieje się w świecie wirtualnym,
w pewnym sensie może być prostsze, od tego, co dzieje się w życiu realnym
(Stradomska 2019, s. 293-307). Życie w świecie realnym nie wymaga tak wiele kontaktów społecznych, które dla wielu są skomplikowane do utrzymania.
Istotne jest to, aby wyróżnić symptomy mogące świadczyć o uzależnieniu od
substancji lub pewnego zachowania. Spędzanie znacznej części swojego wolnego czasu w sieci może doprowadzić do immersji, która powoduje, że świat
wirtualny staje się ważniejszy niż rzeczywisty. Wówczas można obserwować to,
że osoby uzależnione potrzebują być cały czas on-line. Boją się także tego, aby
nie stracić jakiejś ważnej wiadomości dostępnej w interenecie. Zagadnienie
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związane z uzależnieniami coraz częściej prezentowane jest za pośrednictwem
filmów dokumentalnych dostępnych m.in. na youtube.com. Poprzez takie
filmy duża część populacji dowiaduje się o tym, jak bardzo poważne skutki mogą mieć uzależnienia. W Internecie, w sposób mniej skomplikowany,
niż w realnym życiu można znaleźć znajomych, a nawet miłość. Prostsze jest
rozpoczęcie rozmowy z kimś nieznajomym za pośrednictwem czatów czy korzystając z jakichkolwiek platform. Dzieje się to często w sposób nieświadomy
dla użytkownika np. w sytyacji konieczności komunikowania się z innymi
graczami. Kolejnym aspektem, który warto poruszyć są doświadczania stanów „flow”. Stan „flow” - pozytywne doświadczenie związane z odczuwaniem
pozytywnych emocji, które determinują człowieka do tego, aby angażować
się w wykonywanie określonych zadań. Związane jest to z tym, że osoba doświadcza bardzo silnych emocji pozytywnych w związku z przebywaniem
w sieci (Griffiths 2000, s. 211-218). Co więcej, zagrażające dla zdrowia i życia
człowieka jest to, że podczas korzystania z komputera - jednostka nie odczuwa stanów, które traktowane są jako niepożądane np. zmęczenia, znużenia,
rozczarowania, przygnębienia. Skutkuje to tym, że użytkownik traci poczuie
mijającego czasu, a w konsekwencji nie realuzje podstawowych zadań. Człowiek uzalezniony zapomina o podstawowych aspektach, które warto wykonać.
Niektórzy w sytuacjach ekstremalnych zapominają o spożywaniu posiłków,
a czas na relaks i sen zmniejszają do minimum. To stanowi kolejne zagrożenie,
gdyż osoba w pewnym momencie, nie ma motywacji do tego, aby wrócić do
świata rzeczywistego, z nakładanymi na człowieka obowiązkami, zobowiązaniami, zadaniami do realizacji itd. Do problemów w świecie realnym można
zaliczyć te, w zakresie nawiązywania relacji, utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, a także wydajności wykonywanej pracy (Schuhler, Vogelgesang
2014, s. 17).
E-narkotyki – czy to realne zagrożenie?
Trudno powiedzieć, czy e-narkotyki stanowią realne zagrożenie. Warto jednak zastanowić się nad tym zagadnieniem, bowiem e-narkotyki były
szczególnie popularne w latach 2008-2010. Warto pamietać o tym, że wiele
osób szuka informacji o środkach, które mogą pomóc w zmienienianiu świadomości. Najwięcej informacji o tych zasobach można było znaleść za pośrednictwem środków masowego przekazu. Co ciekawe, w niektórych krajach
i grupach społecznych ów e-narkotyki były bardziej popularne niż w innych.
W latach 2009-2010 szczyt popularności zdobyły wśród młodzieży rosyjskiej
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(Леонидович Есаков i Назарова 2014, s. 66-76). Brak zabezpieczenia treści
na stronach internetowych, a także znikoma świadomość społeczna na temat
substancji szkodliwych przyczyiła się do tego, że stały się one popularne. Pliki
dźwiękowe tego typu wykorzystywano dla osiągnięcia stanów, podobnych do
tych wywoływanych niektórymi substancjami psychoaktywnymi.
Witryna i-dosers.com jest uznawana za głównego dystrybutora plików
dźwiękowych. Stymulowanie się w tym przypadku polega na tym, że osoba
słucha sinusoidalnych fal dźwiękowych o bliskim zakresie Narkotyki dźwiękowe, i-dosery (hyperreal.info) to pliki dźwiękowe oparte na technologii dudnień
różnicowych (ang. binaural beats). Dodatkowo wykorzystywane są słuchawki, ze względu na zwiększoną możliwość odczuwania bodźców. W zależności
od oczekiwanych efektów, wykorzystywane są dźwięki do stymulowania fal
delta (0,1 Hz - 4 Hz), theta (4 Hz-8 Hz), alpha (8 Hz- 13 Hz), beta (13 Hz –
30 Hz), gamma (powyżej 30 Hz).
Ważnym aspektem jest to, że prace nad tym zagadnieniem sfinalizował
Henrich Dove, który w 1839 roku odkrył zjawisko percepcji dudnień różnicowych. Zainspirował on późniejszych badaczy do tego, by dalej eksplorować
temat -szczególnie w kontekście możliwego terapeutycznego oddziaływania
(Motyka 2015, s. 309-314). Na stronach internetowych o otwartym dostępie jak: Spotify, Youtube, czy Soundcloud zamiesczane są pliki, które mogą
być wykorzystane do pobudzenia, relaksacji, zwiększenia motywacji i wielu
innych. Internet jest źródłem niezweryfikoanych usług czy substancji, gdyż
za pośrednictwem sieci oferowane są możliwości, które rzekomo pomagają
w detoksykacji organizmu, pozbyciu się uzależnienia czy złego samopoczucia.
Niestety wiele z tych materiałów nie zostało przebadanych, co może wprowadzać klientów w błąd (MyNoise). Okazuje się, że coraz więcej badań dotyczących binaural beats związana jest z medytacją i odzyskaniem stanu relaksu
przez użytkowników (Motyka 2015, s. 309-314). Zainteresowanie związane
z dudnieniami różnicowymi można powiązać z rosnącą obecnie popularnością jogi, medytacji czy relaksacji (Sas i Chopra 2015, s. 1169-1182).
Potencjalna szkodliwość e-narkotyków – analiza
Tak jak w przypadku każdej nowej substancji na rynku przeprowadzono wiele badań klinicznych, w których opierano się na analizowaniu zmian
i szkodliwości znanych narkotyków jak heroina i inne (Gąsiorowski, Łapiński, Knysz i in. 2009, s. 255-269). Brak weryfikacji informacji w Internecie powoduje to, że użytkownicy sieci uważają, że e-narkotyki mogą pomóc
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w zwiększeniu sprawności intelektualnej, a nawet seksualnej. Opisywanie takich aspektów przez producenta może przyczyniać się do zwiększania ilości
sprzedawanych produktów. Na niektórych stronach producentów np. i-doser
można przeczytać, że dźwięki mogą nie spowodować oczekiwanego efektu,
mogą być szkodliwe i służą wyłącznie do celów rozrywkowych. Jednocześnie
na stronie można znaleźć pliki, których działanie można rzekomo porównywać
do działania marihuany czy innych środków nielegalnych. Brak świadomości
związanej z używaniem substanancji nawet w celach rozrywkowych może być
związane z tym, że użytkownik nie jest poinformowany o skutkach. Dodatkowo, okazuje się, że wpływ e-narkotyków nie jest odpowiednio potwierdzony przez naukowców. Wykonywane są prace, które wykazują, że dudnienia
różnicowe nie wpływają na polepszenie myślenia konwergencyjnego, które
pomocne jest w logicznym i konkretnym rozwiązaniu zadań (Reedijk, Bolders
i Hommel 2013). Ten sam zespół badaczy stwierdził, że zauważyć można polepszenie wykonywania zadań opartych na myśleniu dywergencyjnym, czyli
tego związanego z wyszukiwaniem wielu możliwości na rozwiązanie danego
zagadnienia (Reedijk, Bolders i Hommel 2013, s. 17). Z kolei, naukowcy
- Le Scouarnec, Poirier, Owens, Gauthier, Taylor i Foresman (2001) wykazali, że słuchanie dudnień różnicowych może być korzystne w zmniejszaniu
zaburzenia lękowego (łagodny stopień). Producenci dla osniesienia korzyści
materialnych w wielu przypadkach zapewnianiają o korzyściach wynikajacych
ze stosowania dudnień różnicowych – nie są one zalecane osobom, które nie
ukończyły 18 roku życia (Le Scouarnec, Poirier, Owens i in. 2001, s. 58-63).
Trudno jest znaleźć rzetelne badania medyczne na potwierdzenie hipotezy o tym, że e-narkotyki powodują uzależnienie. Dodatkowo, oprócz kwestii
związanej z potencjalnym wpływem na myślenie istotne jest zwrócenie uwagi
na inne konsekwencje zdrowotne. Doświadczania kilku rodzajów fal dźwiękowych jednocześnie może negatywnie wpłynąć na układ naczyniowo-sercowy (Bhatia, Rasal, Shelar i Mulik 2016, s. 35960-35962). Podobne wyniki
otrzymano w innych badaniach - oddziaływanie binaural beats nie jest do
końca przewidziane, ponieważ zależy zarówno jak od częstotliwości dźwięku
tak i od indywidualnych uwarunkowań jednostki. Ogólnodostępne i znane są
inne substancje takie jak alkohol, papierosy czy inne narkotyki pochodzenia
roślinnego. Jednakże wzmianek o tej formie spędzania wolnego czasu jest coraz więcej.
Temat e-dudnień staje się zagadnieniem często podejmowanym przez
młodzież i młodych dorosłych, co jest dostępne na forach internetowych czy
grupach przeznaczonych do dzielenia się doświadczeniami za pośrednictwem
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mediów społecznościowych. W oparciu o zależności psychologiczne, można
spekulować, że osoba może uzależnić się od czynności słuchania dudnień różnicowych poprzez mechanizm uzależnienia behawioralnego. Należałoby wtedy przyjąć, że osoba uzależniona od binaural beats przejawia takie zachowania
jak, na przykład:
1. zwiększenie priorytetu słuchania tak, że staje się ono ważniejsze od
codziennych zajęć i innych zainteresowań;
2. brak efektywności w życiu osobistym, zawodowym czy naukowym
bez stymulacji daną substancją i inne;
3. kontynuacja i zwiększenie częstotliwości słuchania, pomimo występowania negatywnych konsekwencji związanych ze zdrowiem;
4. brak kontroli nad ilością czasu, który poświęca się niniejszemu działaniu, a także niemożność powstrzymania się od słuchania;
5. pogorszenie się aspektów związanych z realizacją działań społecznych
ze względu na konieczność wykonywania określonej czynności;
6. zwiększenie priorytetu związanego ze stymulowaniem się i odczuwanie konieczności przyjmowania danej substancji czy realizowania aktywności.
Jednocześnie potwierdzenie czy obalenie powyższego przypuszczenia
wymaga przeprowadzenia serii badań z zakresu medycyny czy psychologii.
W tym momencie jednak, nie ma wystarczającej bazy empirycznej do stwierdzenia, że binaural beats mogą być źródłem nowego uzależnienia. Mimo możliwego negatywnego wpływu na stan afektywny i fizyczny odbiorcy istnieje
realne zagrożenie, które niosą ze sobą omawiane środki (Tuszyńska-Bogucka
i Kwiatkowski 2015, s. 29-43).
Podsumowanie
Na podstawie przytoczonych danych nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy e-narkotyki mogą być zagrażajace. Jednocześnie
XXI wiek jest niewątpliwie związany z szybkim tempem pracy, chęcią zdobycia pieniędzy, doświadczenia czy prestiżu społecznego (Kwiatkowska i Siudem
2011, s. 5). Niekiedy brak czasu na sport, relaks czy odpoczynek może skutkować tym, że człowiek będzie sięgał po substancje, które w sposób nienaturalny
pozwolą na polepszone funkcjonowanie. Według konsumentów lepsze funkcjonowanie będzie wpływało na ich życie w wielowymiarowym kontekście.
Niszowym, ale jednocześnie pojawiającym się coraz częściej tematem jest dostęp do e-narkotyków i walory z tym związane (Turczyńska-Bogucka i Kwiatkowski 2015, s. 29-43). Wiele osób szuka różnych form zwiększania swojej
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produktywności, sprawności intelektualnej oraz fizycznej. Problemem nie jest
jeszcze jednorazowe sięgnięcie po różne środki, a uzależnienie. Ono natomiast,
mimo ogromu badań i przypadków, które powinny pomagać w zachowaniu
umiaru w przyjmnowaniu substancji chemicznych, tego nie czynią.
W przyszłości uzależnienie może mieć jeszcze więcej negatywnych skutków dla życia jednostki, rodziny, a także społeczeństwa (Stradomska 2019,
s. 59-63). Osoby zajmujące się niniejszą tematyką w sposób empiryczny wskazują na inne niebezpieczeństwo. Użytkownicy, sięgający po elektroniczną zamianę substancji uzależniających są bardziej podatni na korzystanie z substancji chemicznych w życiu codziennym (Turczyńska-Bogucka i Kwiatkowski
2015, s. 29-43). Niekiedy e-narkotyki są wstępem do szukania konkretnych
substancji chemicznych. Co wiecej, jeżeli eksperyment z i-dosers nie okaże się
skutecznym, być może będą szukać innych alternatyw. Dla wielu osób osiągniecie stanu odurzenia staje się piorytetem. Konsekencja takich działań może
być jeszcze bardziej szkodliwa, ze względu na brak chemicznej stymulacji. Sytyucja ta może spowodować to, że jednostka nie będzie mogła funkcjonować
bez pobudzenia. Wśród opinii na forach tematycznych znalazła się między
innymi taka: “dudnienia różnicowe nie są tak potężne i zabawne, jak prawdziwe narkotyki, ale nie są złym sposobem na spędzenie czasu w leniwy weekend”
(Asad 2012).W innych przypadkach osoby skarżą się na bóle głowy m.in. po
sesji słuchania oraz deklarują rozczarowanie narkotykami elektronicznymi.
Przykładów jest bardzo wiele. Z psychologicznego punktu widzenia przerażające jest to, że ludzie korzystają z tak niebezpiecznych substancji chemicznych,
po to, aby lepiej poradzić sobie z wolnym czasem lub móc pochwalić się swoimi dokonaniami zajmomym.
Celem autorów jest przytoczenie zagadnienia związanego z e-narkotykami. Niniejsza praca rozpoczyna serię artykułów na temat e-narkotyków. Niniejsza praca ma na celu zwiększenie wiedzy na temat różnych substancji, które w związku z ciągłym rozwojem cywilizacyjnych pojawiają się coraz częściej.
Niekiedy też ich oddziaływanie staje się niebezpieczne dla nieświadomych
powagi sytuacji użytkownikow. Niewątpliwie bardzo ważne jest zwrócenie
uwagi na środki zapobiegawcze i profilaktykę. Aktywności te, mogą pozwolić
na to, że nie będzie dochodziło do tak dużej liczby osób uzależnionych (Antkiewicz 2014, s. 132-144).
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Wybrane implikacje praktyczne
Kwestia związana z podejmowaniem rozważań na temat e-narkotyków
zachęca do stworzenia szeregu implikacji praktycznych, które mogą zniwelować negatywne oddziaływanie środków, a także zachowań ryzykownych. Poniżej zostaną przedstawione wybrane z nich:
1. W mediach takich jak: telewizja, radio, internet powinno promować
się zdrowy tryb życia, bez konieczności korzystania z sytuacji chemicznych czy
innych powodujących uzależnienie.
2. Profilaktyka dotycząca środków psychoaktywnych i możliwości pojawienia się uzależnienia behawioralnego i psychicznego powinna być prowadzona od wczesnego dzieciństwa.
3. Istotne jest skonsultowaniem działań profilaktycznych ze specjalistą
w celu niwelowania potencjalnego (nieuświadomionego) zachęcania do skorzytsania z określonych substancji.
4. Żadne uzależnienie nie powinno być traktowane jako mniej
niebezpieczne od innych.
5. Osoby uzależnione lub z tendencjami do uzależniania się powinny
być pod kontrolą specjalistyczną: eksperta od spraw uzależnień, psychologa,
psychiatry.
6. Każda substancja szkodliwa powinna być opisana przede wszytskim
pod kątem działań niekorzystnych.
7. Stosowanie środków psychaoktywncyh powinno być odradzanie
i traktowane jako zbędne do osiągania stanu np. dobrego samopoczucia.
8. Większa uwaga powinna być kładziona na uzależnienia, które stanowią nieznaczący odsetek np. stosowanie e-narkotyków, uzależnienie od pornografii czy zakupoholizm.
9. Istotna jest psychoedukacja, aby odbiorcy zdawali sobie sprawę z tego,
jak istotne jest dbanie o zdrowie swoje, jak i osób z otoczenia.
10. Prowadzona powinna być profilaktyka w zakresie zdrowia
psychicznego.
11. Powinno zwracać się uwagę na zastosowanie środków psychoaktywnych w celu poprawienia nastroju.
12. Wiedza na temat środków powinna być czerpana z badań naukowych
oraz portali o profilu badawczym
13. Producenci substancji powinni na swoich produktach umieszczać
wszystkie możliwości związane z niepożądanymi skutkami używania danych
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substancji czy metod.
14. Przedsiębiorstwa, które nieinformują lub wprowadzają klientów
w błąd powinny być kontrolowane oraz poddawane karze.
Temat uzależnień i używania substancji, które nie są często znane uświadamia jak istotne jest informowanie o możliwych konsekwencjach zdrowotnych. Internet czy urządzenia nie zastąpią rozmowy oraz bliskości drugiej
osoby. W związku z powyższym konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia dla ludzi w każdym wieku.
W XXI wieku Internet stanowi integralną część ludzkiego życia, jest dla użytkownika źródłem wielu gratyfikacji. Szerokie spektrum możliwości, funkcje,
atrakcyjność, wygoda, jaką oferuje Internet, to zalety, które sprzyjają pojawieniu się uzależnienia. Nadmierne używanie komputera prowadzi do dezorganizacji życia jednostki, a uzależnienie od substancji może spowodować utratę
zdrowia, a nawet życia. Dodatkwo, substancje oraz innego rodzaju stymulacja
w dalekiej perspektywnie nie prowadzi do pozytywnych uwarunkowań ludzkiego funkcjonowania.
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STRESZCZENIE
Niniejsza praca ma wymiar teoretyczno-praktyczny. Oprócz zagadnień
teoretycznych zaprezentowane zostaną implikacje praktyczne. Zalecenia
mogą zmniejszyć zagrożenie społeczne związane z tematem e-narkotyków.
Celem niniejszej pracy jest podejmowanie rozważań nad zagadnieniem uzależnień w dobie XXI wieku. Trudności te mogą prowadzić do wieloaspektowych problemów. Autorzy kładą nacisk na zagadnienie e-narkotyków
w cywilizacji XXI wieku. Mechanizm uzależnienia polega na tym, że osoba
ma trudność z funkcjonowaniem. W szczególności bez używania danej substancji lub wykonywania określonej czynności. Brak pobudzenia związanego
z używaniem substancji może spowodować trudności w codziennym funkcjonowaniu. W niniejszej pracy zauważono, że kolejnym zagrożeniem są substancje, do których można dotrzeć za pomocą Internetu. Oprócz kupna substancji
psychoaktywnych, które są często monitorowane. Problemem są te dostępne
drogą internetową. Okazuje się, że z e-narkotyków można korzystać za darmo
lub opłacając dostęp do stron producentów. Możliwe jest też samodzielne
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tworzenie dźwięków, do czego zachęcają fora internetowe i producenci. Co
więcej, e-narkotyki to relatywnie nowy rodzaj zagrożenia, na wpływ którego,
narażeni są ludzie młodzi, często korzystający z Internetu, będący permanentnie online.
Słowa kluczowe: pokolenie Z, Internet, zagrożenie, uzależnienie,
e-narkotyki,
SUMMARY
This article has a theoretical and practical dimension. In addition to theoretical issues, practical implications will be presented. Recommendations
can reduce the social risk associated with the e-drug subject. The aim of this
study is to consider the issue of addiction in the twenty-first century. These
difficulties can lead to multi-faceted problems. The authors emphasize the
issue of e-drugs in the civilization of the 21st century. The mechanism of
addiction is that the person has difficulty functioning. In particular, without using a given substance or performing a specific activity. Lack of arousal
associated with substance use can cause difficulties in daily functioning.
In this study, it was noticed that substances that can be reached via the Internet are another threat. In addition to buying psychoactive substances that
are monitored frequently. The problem is those available online. It turns out
that e-drugs can be used for free or by paying for access to companies websites.
Moreover, it is possible to create sounds on by own, which is encouraged by
internet forums and producers. Moreover, e-drugs are a relatively new type of
threat to which young people, who often use the Internet, who are constantly
online, are exposed to the risk.
Keywords: generation Z,Internet, threat, addiction, e-drugs
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BEZROBOCIE JAKO PROBLEM
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
UNEMPLOYMENT AS A PROBLEM
OF EUROPEAN UNION COUNTRIES

Wstęp
Rynek pracy w krajach Europy jest w rzeczywistości bardzo zróżnicowany. Nadwyżka osób bezrobotnych nad liczbą wolnych miejsc pracy staje
się coraz większym problemem, dotykających kraje Europy, ale również inne
części świata. W czerwcu 2020 roku w całej Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 15 023 mln osób, a stopa bezrobocia w wynosiła 7,10% (GazetaPrawna.pl). Według danych Eurostatu sytuacja na rynku pracy w poszczególnych
krajach Europy, w ostatnich miesiącach uległa pogorszeniu.
Bezrobocie – istota zjawiska
Istnieje wiele interpretacji definicji bezrobocia. Wynika to przede wszystkim ze złożoności i wielowymiarowości zjawiska.
Bezrobotna osoba według Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
to:
− osoba w wieku od 15 do 74 lat (we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Islandii, Norwegii: od 16 do 74 lat),
− pozostająca bez pracy w badanym tygodniu,
− która mogłaby rozpocząć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni
(lub już znalazła pracę, i rozpocznie ją w ciągu najbliższych trzech miesięcy),
− aktywnie szuka pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni (Glossary).
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Zjawisko bezrobocia jest dla wielu rodzin źródłem ubóstwa, braku satysfakcji z życia, koniecznością emigracji zarobkowych i innych kwestii, które
mogą rodzić konflikty i podzielić członków rodziny. Można postrzegać bezrobocie jako jeden z poważniejszych problemów globalnych, ponieważ dotyczy ono także krajów o względnie ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej.
Ekonomiści stopniowo dążą nie tylko do pełnego zdefiniowania bezrobocia,
ale również określenia przyczyn oraz opracowywania sposobów walki z tym
zjawiskiem. Definicji można spotkać w literaturze wiele, jednak są elementy,
wspólne dla nich wszystkich. Przede wszystkim, cechą zjawiska jest fakt, iż
osoby bezrobotne to takie, które pozostają bez pracy, ale jednocześnie wyrażają gotowość do podjęcia zatrudnienia i poszukują go (Staszewska 2012, s.
17-18).
E. Kwiatkowski sformułował taką definicję, według której bezrobocie
jest postrzegane jako zjawisko dotykające osoby będące w dolnej i w górnej
granicy wieku produkcyjnego, które łączy jedna cecha. Mianowicie, te osoby nie posiadają zatrudnienia, mimo iż są gotowe do pracy i jej poszukują
(Kwiatkowski 2002, s. 14). Badacz wyraźnie podkreśla przedział wiekowy, w
jakim znajdują się osoby bezrobotne. Z kolei M. Kabaj postrzega bezrobocie
jako pojęcie będące kontrastem, zaprzeczeniem zatrudnienia. Według autora „oznacza ono przesunięcie zasobów pracy ze sfery wytwarzania do sfery
bierności zawodowej” (Kabaj 1993, s. 467). Warto przytoczyć również klasyczną definicję encyklopedyczną, według której bezrobocie jest opisywane
jako stosunek między popytem na siłę roboczą a jej podażą (Secomski 1974,
s. 71). Ta dysproporcja jest przyczyną, wedle której część ludzi pozostaje bez
zatrudnienia mimo wyrażania chęci i gotowości do pracy.
Skutki bezrobocia
W niektórych przypadkach bezrobocie może być zjawiskiem krótkotrwałym, a ma to miejsce w momencie, gdy osoba bezrobotna po krótkim czasie
znajduje zatrudnienie. Nie brakuje jednak osób, które od dłuższego czasu
nie potrafią znaleźć zatrudnienia i taki stan przynosi najwięcej negatywnych
skutków. Dotyczą one głównie kondycji psychicznej i samopoczucia osoby
bezrobotnej. W wielu przypadkach odczuwa ona niepewność i swego rodzaju zakłopotanie, a wręcz niedowierzanie, któremu towarzyszą rozważania na
temat obecnego położenia życiowego. Osoby bezrobotne niejednokrotnie zastanawiają się, dlaczego taki stan spotkał właśnie je, mimo iż wyraźnie wykazują gotowość do pracy, a mimo to nie mogą znaleźć zatrudnienia. Kolejnym
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skutkiem towarzyszącym przeżyciom osoby bezrobotnej jest negacja, po której następuje wyraźne obniżenie nastroju i przygnębienie (Uniszewski 1995,
s. 14-15). Taka osoba silnie odczuwa przytłaczającą rzeczywistość, obserwuje
pierwsze, poważniejsze problemy finansowe, niekiedy kompletnie zatraca poczucie własnej wartości i zaczyna idealizować swoją poprzednią pracę. Kolejnymi skutkami bezrobocia może być brak snu, przedłużająca się irytacja, a
nawet rezygnacja z przyjemności życia, na przykład życia towarzyskiego. Osoba, która od długiego czasu jest bezrobotna, często ma wrażenie, że dni są
jednakowe i puste, często towarzyszą jej myśli, iż obecne położenie życiowe
nie zmieni się nigdy.
Ważny jest również skutek ekonomiczny, który najbardziej kojarzy się
ze zjawiskiem bezrobocia. Naturalne jest, iż osoby bezrobotne nie prowadzą
stabilnego budżetu domowego. Dochody rodziny zostały utracone, przez co
cierpi nie tylko jej sytuacja ekonomiczna, ale zostają zaburzone również poszczególne funkcje rodziny. Są to funkcje:
• kulturalna – członkowie rodziny nie uczestniczą w życiu kulturalnym,
ponieważ często nie mogą sobie na to pozwolić;
• opiekuńczo-wychowawcza – dzieci mają osłabione poczucie bezpieczeństwa, a wynika to z bezrobocia rodziców;
• emocjonalna – dzieci patrzą na konflikty między rodzicami i wpływa
to na ich samopoczucie, a nawet na więzi rodzinne.
Jednakże nie wszystkie skutki bezrobocia są negatywne. Niektóre
osoby znajdują dobre strony takiego położenia i wówczas lepiej się starają nie
tylko w pracy, ale również podczas ubiegania się o daną posadę (Olak 2014, s.
150-151). Zdają sobie bowiem sprawę z konkurencji na rynku pracy. Ponadto
obejmowane stanowisko pracy jest przez pracowników bardziej szanowane,
ponieważ nie chcą oni go stracić i stać się bezrobotnymi. Pozytywnym skutkiem bezrobocia może być też fakt, że potencjalni zatrudnieni chętniej uczestniczą w szkoleniach i podnoszą własne kompetencje, co nie tylko wpływa na
ich jakość pracy i wydajność w roli pracownika, ale także na ich własny rozwój
i atrakcyjność w oczach potencjalnego pracodawcy.
Bezrobocie w Unii Europejskiej
Podstawowym źródłem informacji o skali zjawiska bezrobocia na rynku
pracy w Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). W
tabeli nr 1 przedstawiono proces kształtowania się zjawiska bezrobocia w państwach Wspólnoty Europejskiej w latach 2010-2019.
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Tabela 1. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w latach 2010-2019
Rok

Stopa bezrobocia

2010

9,60%

2011

9,60%

2012

10,50%

2013

10,80%

2014

10,20%

2015

9,40%

2016

8,50%

2017

7,60%

2018

6,80%

2019

6,30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat

Jak wynika z danych statystycznych Europejskiego Urzędu Statystycznego skala zjawiska bezrobocia w Unii Europejskiej podlegała przemianom. Od
2012 roku ilość osób pozostających bez pracy rosła; poziom bezrobocia dla
roku 2013 oscylował na poziomie 10,8%. Od 2014 roku skala tego zjawiska
maleje i na koniec 2019 roku wynosi już tylko 6,30% co oznacza, że przyjmowała ona najmniejsze wartości w analizowanym przedziale czasowym. Średnia,
wyliczona dla krajów członkowskich Unii Europejskiej za badany okres wyniosła 8,93%. Różnica między 2010 rokiem a 2019, wyniosła aż 3,30%.
Na wykresie nr 1 przedstawiono zjawisko bezrobocia krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019.
Wykres 1. Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019

Źródło: opracowanie własne Eurostat
170

BEZROBOCIE JAKO PROBLEM KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Na podstawie wykresu nr 1 można zaobserwować okresy wahań stopy
bezrobocia w latach 2010-2020. Od 2010 roku stopa bezrobocia zaczęła
wzrastać osiągając w roku 2013 aż 10,80%. Dopiero 2014 rok przyniósł spadek stopy bezrobocia, tendencja ta utrzymywała się, aż do 2019 roku, wówczas skala tego zjawiska wyniosła 6,30%.
W tabeli nr 2 przedstawiono skale zjawiska bezrobocia w państwach
Wspólnoty Europejskiej w latach 2010-2019.
W największym stopniu w analizowanym okresie bezrobocie dotknęło
Hiszpanie i Grecję, gdzie stopa bezrobocia wynosiła na koniec 2018, adekwatnie aż 19,30% i 15,30%. Szczególnie trudną sytuacje na rynku pracy można
obserwować również we Włoszech 10,60%. Najlepsza sytuacja obecnie na
rynku pracy jest w: Czechy (2,00%), Niemcy (3,20%), Polska (3,40%), Holandia (3,40%), Malta (3,40%), Węgry (3,40%).
W tabeli nr 3 przedstawiono skale bezrobocia wśród kobiet w państwach
Wspólnoty Europejskiej w latach 2010-2019.
Powyższa tabela obrazuje stopę bezrobocia wśród kobiet w krajach Unii
Europejskiej w latach 2010-2020. Najgorsza sytuacja na rynku pracy kobiet
jest w następujących państwach: Grecji (21,50%), Hiszpanii (16,00%), Włoszech (11,10%). Największe szanse na znalezienie pracy dla kobiet są w następujących krajach: Czechach (2,40%), Niemczech (2,70%), Holandii (3,40%),
Rumunii (3,40%), Węgrzech (3,50%), Wielkiej Brytanii (3,50%).
W tabeli nr 4 przedstawiono skale bezrobocia wśród mężczyzn w państwach Wspólnoty Europejskiej w latach 2010-2019.
Tabela nr 4 obrazuje stopę bezrobocia wśród mężczyzn w krajach Unii
Europejskiej w latach 2010-2019. Najgorsza sytuacja na rynku pracy mężczyzn występowała na przestrzeni badanych lat w następujących państwach:
Grecji (21,50%), Hiszpanii (16,00%), Włochy (11,10%). Największe szanse na znalezienie pracy dla mężczyzn są w następujących krajach: Czechach
2,40%, Niemczech (2,70%), Holandii (3,40%), Rumunii (3,40%), Węgrzech (3,50%), Wielkiej Brytanii (3,50%), Malcie (3,60%), Polsce (3,60%).
W szczególnej sytuacji na rynku pracy są osoby do 24 roku życia. W
tabeli nr 5 zaprezentowano skalę analizowanego zjawiska dla osób dla przywołanego przedziału wiekowego.
Tabela nr 5 ukazuje stopę bezrobocia wśród osób do 24 roku życia w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019. Najgorsza sytuacja na rynku pracy osób młodych występowała w następujących państwach: Włoszech (29,20%), Hiszpanii (32,50%), Grecji (35,20%).
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Państwo/Rok
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa

2010
4,80%
8,30%
10,30%
11,70%
6,30%
7,30%
7,70%
16,70%
8,40%
9,30%
12,70%
19,90%
5,00%
14,60%
17,80%
17,80%
19,50%

2011
4,60%
7,20%
11,30%
13,70%
7,90%
6,70%
7,80%
12,30%
7,80%
9,20%
17,90%
21,40%
5,00%
15,40%
15,40%
15,40%
16,20%

2012
4,90%
7,60%
12,30%
16,00%
11,90%
7,00%
7,80%
10,00%
7,70%
9,80%
24,50%
24,80%
5,80%
15,50%
13,40%
13,40%
15,00%

2013
5,40%
8,40%
13,00%
17,30%
15,90%
7,00%
7,40%
8,60%
8,20%
10,30%
27,50%
26,10%
7,30%
13,80%
11,80%
11,80%
11,90%

2014
5,60%
8,50%
11,40%
17,30%
16,10%
6,10%
6,90%
7,40%
8,70%
10,30%
26,50%
24,50%
7,40%
11,90%
10,70%
10,70%
10,80%

2015
5,70%
8,50%
9,20%
16,20%
15,00%
5,10%
6,30%
6,20%
9,40%
10,40%
24,90%
22,10%
6,90%
10,00%
9,10%
9,10%
9,90%

2016
6,00%
7,80%
7,60%
13,10%
13,00%
4,00%
6,00%
6,80%
8,80%
10,00%
23,60%
19,60%
6,00%
8,40%
7,90%
7,90%
9,60%

2017
5,50%
7,10%
6,20%
11,20%
11,10%
2,90%
5,80%
5,80%
8,60%
9,40%
21,50%
17,20%
4,90%
6,70%
7,10%
7,10%
8,70%

2018
4,90%
6,00%
5,20%
8,50%
8,40%
2,20%
5,10%
5,40%
7,40%
9,00%
19,30%
15,30%
3,80%
5,80%
6,20%
6,20%
7,40%

2019
4,50%
5,40%
4,20%
6,60%
7,10%
2,00%
5,00%
4,40%
6,70%
8,50%
17,30%
14,10%
3,40%
5,00%
6,30%
5,60%
6,30%
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6,90%
7,0
9,70%
11,00%
7,00%
14,40%
7,30%
8,60%
11,20%

6,40%
5,80%
9,70%
12,90%
7,20%
13,60%
8,20%
7,80%
11,00%

6,20%
5,40%
10,10%
15,80%
6,80%
14,00%
8,90%
8,00%
11,00%

6,10%
5,20%
10,30%
16,40%
7,10%
14,20%
10,10%
8,10%
10,20%

5,70%
5,00%
9,00%
14,10%
6,80%
13,20%
9,70%
8,00%
7,70%

5,40%
4,60%
7,50%
12,60%
6,80%
11,50%
9,00%
7,40%
6,80%

7,80%
8,40%

8,10%
8,40%

7,90% 7,50% 6,10% 5,30% 4,80% 4,30% 4,00%
10,70% 12,20% 12,70% 11,90% 11,70% 11,20% 10,60% 10,00%
Źródło: opracowanie własne Eurostat

4,70%
4,10%
6,20%
11,20%
5,90%
9,70%
8,00%
7,00%
5,10%

4,00%
3,80%
4,90%
9,00%
4,90%
8,10%
6,60%
6,70%
4,20%

3,70%
3,40%
3,90%
7,10%
4,20%
6,50%
5,10%
6,4
3,70%

3,40%
3,20%
3,30%
6,50%
3,90%
5,80%
4,50%
6,80%
3,40%
3,80%
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Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka
Brytania
Włochy

Państwo/
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Austria

4,60%

4,60%

4,80%

5,30%

5,40%

5,30%

5,60%

5,00%

4,70%

4,40%

7,90%

Belgia

8,50%

7,20%

7,40%

8,20%

7,80%

7,60%

7,10%

5,60%

4,90%

Bułgaria

9,60%

10,10%

10,80%

11,80% 10,40% 8,40%

7,00%

6,00%

4,70%

3,90%

Chorwacja

12,40%

13,80%

16,10%

16,80% 18,30% 16,90% 13,80% 11,90% 9,40%

7,20%

Cypr

6,40%

7,70%

11,10%

15,20

15,10% 14,80% 13,40% 11,30% 8,80%

8,00%

Czechy

8,50%

7,90%

8,20%

8,30%

7,40%

6,10%

4,70%

3,60%

2,80%

2,40%

Dania

6,80%

7,60%

7,80%

7,70%

7,10%

6,50%

6,40%

6,10%

5,30%

5,30%

Estonia

14,10%

11,60%

9,10%

8,20%

6,80%

6,10%

6,10%

5,30%

5,30%

4,80%

Finlandia

14,60%

13,60%

14,50%

14,50% 13,60% 12,90% 10,80% 8,40%

7,00%

6,20%

Francja

9,50%

9,50%

9,70%

10,20% 10,00% 9,90%

9,10%

8,40%

Grecja

16,40%

21,50%

28,20%

31,40% 30,20% 28,90% 28,10% 26,10% 24,20% 21,50%

Hiszpania

20,20%

21,80%

25,10%

26,70% 25,40% 23,60% 21,40% 19,00% 17,00% 16,00%

Holandia

5,50%

5,40%

6,20%

7,30%

7,80%

7,30%

9,80%

6,50%

9,40%

5,30%

4,00%

3,40%
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11,40%

12,50%

12,80%

12,40% 10,90% 8,90%

7,60%

6,30%

5,70%

4,70%

Litwa

14,50%

12,90%

11,60%

10,50% 9,20%

8,20%

6,70%

5,70%

5,40%

5,50%

Luksemburg

5,10%

6,30%

5,90%

6,40%

5,80%

7,40%

6,60%

5,50%

5,90%

5,50%

Łotwa

16,30%

13,80%

14,00%

11,10% 9,80%

8,60%

8,40%

7,70%

6,40%

5,40%

Malta

7,10%

7,10%

7,20%

6,10%

5,10%

5,40%

5,20%

4,30%

3,50%

3,60%

Niemcy

6,50%

5,60%  

5,20%

4,90%

4,60%

4,20%

3,80%

3,30%

2,90%

2,70%

Polska

10,00%   10,40%

10,90%

11,10% 9,60%

7,70%

6,20%

4,90%

3,90%

3,60%

Portugalia

12,10%

13,20%

15,70%

16,60% 14,50% 12,80% 11,30% 9,40%

7,50%

7,20%

Rumunia

6,20%

6,50%

6,10%

6,30%

4,00%

3,50%

3,40%

Słowacja

14,60%

13,60%  

14,50%

14,50% 13,60% 12,90% 10,80% 8,40%

7,00%

6,00%

Słowenia

7,10%

8,20%

9,40%

10,90% 10,60% 10,10% 8,60%

5,70%

5,00%

6,10%

5,80%

5,00%

7,50%

Szwecja

8,50%

7,80%

7,70%

7,90%

7,70%

7,30%

6,60%

6,40%

6,20%

7,00%

Węgry

10,70%

11,00%

10,60%

10,10% 7,90%

7,00%

5,10%

4,60%

4,00%

3,50%

Wielka Brytania

6,90%

7,40%

7,40%

7,10%

5,10%

4,70%

4,20%

4,00%

3,50%

Włochy

9,60%

9,60%

11,80%

13,10% 13,80% 12,70% 12,80% 12,40% 11,80% 11,10%

5,80%
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Irlandia

Państwo/Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Austria

5,00%

4,60%

5,00%

5,40%

5,90%

6,10%

6,50%

5,90%

5,00%

4,60%

Belgia

8,10%

7,10%

7,70%

8,70%

9,00%

9,10%

8,10%

7,10%

6,30%

5.70%

Bułgaria

10,90% 12,30% 13,50% 13,90% 12,30% 9,80%

8,10%

6,40%

5,70%

4,50%

Chorwacja

11,10% 13,70% 16,00% 17,70% 16,50% 15,60% 12,50% 10,60% 7,70%

6,20%

Cypr

6,20%

8,10%

12,60% 16,60% 17,10% 15,10% 12,70% 10,90%

8,10%

6,30%

Czechy

6,40%

5,80%

6,00%

5,90%

5,10%

4,20%

3,40%

2,30%

1,80%

1,70%

Dania

8,60%

7,90%

7,80%

7,10%

6,70%

6,10%

5,60%

5,60%

4,90%

4,80%

Estonia

19,30% 13,10% 10,90% 9,10%

7,90%

6,20%

7,40%

6,20%

5,40%

4,10%

Finlandia

9,10%

8,40%

8,30%

8,80%

9,30%

9,90%

9,00%

8,90%

7,40%

7,20%

Francja

9,10%

8,90%

9,80%

10,40% 10,50% 10,80% 10,20% 9,50%

9,00%

8,50%

Grecja

10,10% 15,20% 21,60% 24,50% 23,70% 21,80% 19,90% 17,80% 15,40% 14,00%

Hiszpania

19,60% 21,10% 24,60% 25,60% 23,60% 20,80% 18,10% 15,70% 13,70% 12,50%

Holandia

4,50%

4,60%

5,50%

7,20%

7,20%

6,50%

5,60%

4,50%

3,70%

3,40%
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17,20% 17,80% 17,80% 14,90% 12,70% 10,80% 9,10%

7,10%

5,80%

5,20%

Litwa

21,20% 17,90% 15,20% 13,10% 12,20% 10,10% 9,10%

8,60%

6,90%

7,10%

Luksemburg

3,80%

5,60%

5,30%

5,70%

Łotwa

22,70% 18,60% 16,20% 12,60% 11,80% 11,10% 10,90% 9,80%

8,40%

7,20%

Malta

1,60%

3,80%

4,50%

5,40%

5,90%

6,10%

6,00%

11,10% 11,30% 10,20%

7,60%

6,60%

5,10%

3,80%

3,50%

3,30%

Niemcy

7,4

6,10%

5,60%

5,50%

5,30%

5,00%

4,50%

4,10%

3,80%

3,50%

Polska

9,40%

9,00%

9,40%

9,70%

8,50%

7,30%

6,10%

4,90%

3,90%

3,00%

Portugalia

10,00% 12,60% 15,90% 16,30% 13,70% 12,40% 11,10%

8,50%

6,70%

5,90%

Rumunia

7,60%

6,60%

5,60%

4,70%

4,30%

Słowacja

14,20% 13,60% 13,50% 14,00% 12,80% 10,30%

8,80%

7,90%

6,10%

5,60%

Słowenia

7,50%

8,20%

8,40%

9,50%

9,00%

8,10%

7,50%

5,80%

4,60%

4,00%

Szwecja

8,70%

7,80%

8,20%

8,20%

8,20%

7,60%

7,40%

7,00%

6,50%

6,70%

Węgry

11,60% 11,10% 11,30% 10,20%

7,60%

6,60%

5,10%

3,80%

3,50%

3,40%

6,40%

5,50%

5,00%

4,50%

Wielka
tania
Włochy

7,70%

7,40%

7,70%

7,30%

7,50%

Bry- 8,60%

8,70%

8,30%

8,00%

4,10%

3,90%

7,50%

7,50%

9,80%

11,50% 11,90% 11,40% 10,90% 10,40% 9,80%

9,10%
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Irlandia

Państwo/Rok
Austria
Belgia

2010

2011
9,50%

22,40%

8,90%
18,70%

2012
9,40%
19,80%

2013
9,70%
23,70%

2014
10,30%
23,20%

2015
10,60%
22,10%

2016
11,20%
20,10%

2017
9,80%
19,30%

2018
9,40%
15,80%

2019
8,50%
14,20%

Bułgaria

21,90%

25,00%

28,10%

28,40%

23,80%

21,60%

17,20%

12,90%

12,70%

8,90%

Chorwacja

32,40%

36,70%

42,10%

50,00%

45,50%

42,30%

31,30%

27,40%

23,70%

16,60%

Cypr

16,60%

22,40%

27,70%

38,90%

36,00%

32,80%

29,10%

24,70%

20,20%

16,60%

Czechy

18,30%

18,10%

19,50%

19,00%

15,90%

12,60%

10,50%

7,90%

6,70%

5,60%

Dania

15,60%

16,40%

15,80%

14,80%

14,20%

12,20%

12,20%0%

12,40%

10,50%

10,10%

Estonia

32,90%

22,40%

20,90%

18,70%

15,00%

13,10%

13,40%

12,10%

11,80%

11,10%

Finlandia

21,40%

20,10%

19,00%

19,90%

20,50%

22,40%

20,10%

20,10%

17,00%

17,20%

Francja

23,30%

22,70%

24,40%

24,90%

24,20%

24,70%

24,50%

22,10%

20,80%

19,60%

Grecja

33,00%

44,70%

55,30%

58,30%

52,40%

49,80%

47,30%

43,60%

39,90%

35,20%

Hiszpania

41,50%

46,20%

52,90%

55,50%

53,20%

48,30%

44,40%

38,60%

34,30%

32,50%

Holandia

11,10%

10,00%

11,70%

13,20%

12,70%

11,30%

10,80%

8,90%

7,20%

6,70%

Irlandia

28,10%

29,60%

30,80%

26,70%

23,40%

20,20%

16,80%

14,40%

13,80%

12,50%

Litwa

35,70%

32,60%

26,70%

21,90%

19,30%

16,30%

14,50%

13,30%

11,10%

11,90%

Luksemburg

14,20%

16,80%

18,80%

15,50%

22,60%

17,30%

18,90%

15,40%

14,20%

17,00%

Łotwa

36,20%

31,00%

28,50%

23,20%

19,60%

16,30%

17,30%

17,00%

12,20%

12,40%
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Tabela 5. Stopa bezrobocia wśród osób do 24 roku życia w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019

Niemcy

13,20%

13,30%

13,80%

12,70%

11,70%

11,60%

10,70%

10,60%

9,10%

9,20%

9,80%

8,50%

8,00%

7,80%

7,70%

7,20%

7,10%

6,80%

6,20%

5,80%

23,70%0%

25,80%

26,50%

27,30%

23,90%

20,80%

17,70%

14,80%

11,70%

9,90%

Portugalia

22,80%

30,30%

37,90%

38,10%

34,80%

32,00%

28,00%

23,90%

20,30%

18,30%

Rumunia

22,10%

23,90%

22,60%

23,70%

24,00%

21,70%

20,60%

18,30%

16,20%

16,80%

Słowacja

33,60%

33,40%

34,00%

33,70%

29,70%

26,50%

22,20%

18,90%

14,90%

16,10%

Słowenia

14,70%

15,70%

20,60%

21,60%

20,20%

16,30%

15,20%

11,20%

8,80%

8,10%

Polska

Szwecja

24,80%

22,80%

23,60%

23,50%

22,90%

20,40%

18,90%

17,90%

17,40%

20,10%

Węgry

26,40%

26,00%

28,20%

26,60%

20,40%

17,30%

12,90%

10,70%

10,20%

11,40%

Wielka Brytania

19,90%

21,30%

21,20%

20,70%

17,00%

14,60%

13,00%

12,10%

11,30%

11,20%

Włochy

27,90%

29,20%

35,30%

40,00%

42,70%

40,30%

37,80%

34,70%

32,20%

29,20%

Źródło: opracowanie własne Eurostat
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Malta

GRZEGORZ CZAPSKI

Największe szanse na znalezienie pracy osoby młode mają w następujących
krajach: Czechach (5,60%), Niemczech (5,80%), Holandii (6,70%).
Podsumowanie
Bezrobocie jako powszechne zjawisko społeczne charakteryzuje się określoną dynamiką i na przestrzeni lat można zaobserwować zmiany, głównie
w obrębie stopy bezrobocia. Największa stopa bezrobocia wynosiła 10,80%
i miało to miejsce w 2013 roku, niewiele różniła się także sytuacja w roku
poprzednim i następnym. Z kolei najniższą stopę bezrobocia można zaobserwować współcześnie – w ostatnim roku wynosiła ona jedynie 6,30%, więc jest
to różnica ponad 4 punktów procentowych w stosunku do roku, w którym
stopa bezrobocia była największa. Na wykresie nr 1 widać, jak wyraźny jest
spadek stopy bezrobocia. Natomiast jeśli chodzi o kraje będące członkami
Unii Europejskiej, trudną sytuację na rynku pracy można zaobserwować we
Włoszech, Hiszpanii oraz w Grecji, gdzie stopa bezrobocia wynosiła kolejno
10,60%, 19,30% oraz 15,30%. Dotyczy to ostatnich lat. Z kolei kraje wyróżniające się względnie niską stopą bezrobocia to Czechy, Niemcy, Polska
oraz Holandia, Malta i Węgry. W Czechach stopa bezrobocia w 2019 roku
wynosiła zaledwie 2%.
Bezrobocie należy rozpatrywać w ujęciu mikroekonomicznym oraz makroekonomicznym – globalnym. Z mikroekonomicznego punktu widzenia
odnosi się on do pojedynczej osoby, która pozostaje bez pracy; determinuje jej
sytuację ekonomiczną, społeczną, ale także przekłada się na jej stan emocjonalny (psychologiczny). Skutki procesu bezrobocia zazwyczaj mają charakter
negatywny bowiem powodują one dla osoby pozostającej bez zatrudnienia
utratę wiary we własne siły i pozycje zawodową, generują problemy finansowe i obniżają statut społeczny. Przy pełnym wachlarzu cech negatywnych
zjawisko bezrobocia może mieć także walory pozytywne. Zalicza się do nich
motywację pracowników do efektywnej pracy, współzawodnictwo i konkurowanie w procesie wykonywania zadań zawodowych, a także takie zachowania, które budują pozytywny wizerunek pracownika i w założeniu chronią go
przed utratą pracy w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia w miejscu pracy.
W ujęciu makroekonomiczny problem bezrobocia należy rozpatrywać w
ujęciu globalnym. To przede wszystkim polityka państwa, która z jednej strony tworzy klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc
pracy, a z drugiej podejmuje działania, które mają zwalczać istniejące zjawisko
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bezrobocia. Należy mieć świadomość istnienia aktywnych i pasywnych narzędzi zwalczania bezrobocia. W grupie instrumentów aktywnych wyróżnia
się między innymi działania zmierzające do przekwalifikowania bezrobotnych
tak aby dostosować ich do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy (kursy i szkolenia refundowane przez urząd pracy), a formy pasywne to wszelkiego rodzaju zasiłki i wsparcie finansowe, socjalne dla osób pozostających
bez zatrudnienia. Z makroekonomicznego punktu widzenia konieczne jest
zabezpieczenia w budżecie państwa środków pieniężnych na przeciwdziałanie
i walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Każde państwo powinno prowadzić taką
politykę, która będzie przeciwdziałała powstaniu bezrobocia, a nie zwalczało
jego skutki w momencie powstania. Oczywiście należy mieć świadomość, iż
istnienie bezrobocia wiąże się z sytuacją makroekonomiczną państwa, a także
struktur gospodarczych (Unia Europejska) w ramach, których funkcjonuje.
Nie bez znaczenia są także fazy cyklu koniunkturalnego, a także otoczenie
globalne, które determinuje rozwój sytuacji gospodarczej w poszczególnych
państwach.
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STRESZCZENIE
Bezrobocie w Unii Europejskiej stało się jednym z najpoważniejszych
problemów współczesnych czasów.Analizie szczegółowej poddano zjawisko
bezrobocia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, będących jednocześnie członkami Unii Europejskiej (UE). Zakres czasowy badania to lata
2010-2019.+
Celem opracowania jest zobrazowanie problemu bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem jego determinantów oraz rozmiarów. Opracowanie
wykonano na podstawie pełnych danych statycznych. Wykorzystano aktualną
literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne z Eurostatu (Europejski Urząd
Statystyczny). Opracowanie ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, stopa bezrobocia.
SUMMARY
Unemployment in the European Union has become one of the most
serious problems today. This summary analyses countries of Central and
Eastern Europe, which are a part of the European Union. The time scope of
the study is 2010-2019.
The purpose of this summary is to present unemployment issue, especially its triggers and sizes. Study was based on full static data. Current subject
literature and statistic data from the Eurostatu was used. The study is a review.
Keywords: unemployment, labor market, unemployment rate.
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Przedstawienie zagadnień w niniejszej publikacji naukowej miało na
celu ukazanie różnorodności nowoczesnego świata i problemów społecznych,
z którymi człowiek w XXI wieku spotka się i zobligowany jest do radzenia
sobie z tymi trudnościami.
Niewątpliwie, publikacja jest jedynie wycinkiem rzeczywistości, jednak
autorzy poszczególnych rozdziałów, którzy reprezentują różne dziedziny nauki, wskazują kierunki najnowszych prac badawczych.
Wydanie publikacji miało na celu przybliżenie tematyki kwestii i problemów społecznych współczesnego świata. Jedną z zalet pracy jest to, że rozważania i badania autorów rozdziałów wskazują na interdyscyplinarny charakter
rozwoju cywilizacji XXI wieku. Zatem w jednej publikacji czytelnik może
dowiedzieć się o szeregu niepokojących, a równocześnie interesujących zjawiskach współczesnego świata.
Redaktorzy mają głęboką nadzieję, że niniejsze treści staną się inspiracją
do dalszych rozważań dla czytelników. Kwestie i problemy społeczne współczesnego świata to lektura pozwalająca na zapoznanie się z szeregiem korelacji
pomiędzy poszczególnymi obszarami teoretycznymi, a globalnym ujęciem
niniejszego zagadnienia.

Kwestie i problemy społeczne współczesnego świata wpływają
na kształtowanie rzeczywistości i życie jednostki. Zmieniają się one pod
wpływem postępu technicznego i osiągnięć człowieka i jego aspiracji.
Każdy współczesny człowiek podąża za własnymi marzeniami, pasjami
które wpływają na otaczającą rzeczywistość. Uwieńczeniem obrazu tych
życiowych sytuacji pełnych wrażeń i ułomności człowieka wiersz Ewy
Judy zatytułowany Odkąd świat istnieje, od dziejów zarania:
Przed człowiekiem stały przeróżne wyzwania,
Bieg życia i rozwój cywilizacji te wyzwania stawiały,
Które człowieka często o ból głowy przyprawiały.
Ambitni ludzie sprostać wyzwaniom pragnęli,
Sceptycy na innych zwalić je chcieli.
Wraz z upływającym czasem wyzwania się zmieniały,
W każdej dobie rzeczywistość one kształtowałyTo, co kiedyś było wielkim wyczynem
Po latach w społeczeństwie wchodziło w rutynę.
183

ZAKOŃCZENIE

O skali wyzwań zdolności danej osoby decydowały,
Predyspozycje i pasje ogromną rolę tu odgrywałyTo, co jeden zrobił z wielką łatwością,
To drugiego mogło przerosnąć i napawać złościąDla matematyka nie problem całki rozwiązanie,
Ale dla historyka może to już być nie lada wyzwanie.
Wyzwaniem dla wszystkich jest wiedzy przyswojenie,
Swojego miejsca w życiu odnalezienie,
Wyzwaniem jest satysfakcja z własnej osoby,
Co niweluje zazdrość każdej życia doby,
Bo człowiek z siebie zadowolony
Do innych też będzie życzliwie nastawiony
I optymizmem będzie emanował,
Dobrą energię innym przekazywał,
A szacunek do własnej osoby sprawi,
Że proporcje społeczne człowiek właściwie ustawi
I tyle, ile z siebie daje, tyle będzie oczekiwał
A dbając o innych nie da się wykorzystywać.
Równowaga emocjonalna konieczna jest w dzisiejszym świecie,
Jak i zachowanie własnego zdania w każdym temacie.
Odwaga cywilna tez wśród wyzwań wysoko się plasuje,
Bo często człowiek dla „świętego spokoju” przytakuje
I nie broni siebie czy innych, gdy potrzeba zachodzi,
Tylko „schowanie głowy w piasek” na myśl mu przychodzi,
A to pożywka dla oszczerców i Hejnowiczów,
Gdyż czują się bezkarni w podłości obliczu,
Więc wyzwaniem jest na sytuację reagowanie
I przez bierność perfidii nie pogłębianie.
A największym wyzwaniem w świecie kopi i braku oryginalności
Jest zachowanie własnej autentycznościBycie po prostu sobą z wadami i zaletami,
Kroczenie własną drogą, choć z autorytetami,
Słuchanie własnego głosu serca i rozsądku,
Reżyserowanie swojego życia porządku,
Spełnianie marzeń, przekazywanie wartości,
Stworzenie lepszego świata dla potomności,
Wytrwałość w postanowieniach, śmiałość w dokonaniachTo dla nas współczesnych niezwykłe wyzwania,
A po latach ocenią spadkobiercy nasi,
Które nasze wyzwanie byt im okrasi
I wdrożą w życie swoich wyzwań szereg,
Tworząc kolejną dziejów nową erę!!!

Janusz Kawa
Marlena Stradomska
Redaktorzy naukowi tomu
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Mgr Janusz Kawa – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel, doktorant Socjologii w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykwalifikowany specjalista z zakresu mediacji i negocjacji. Jego zainteresowania naukowe
skupiają się wokół takich zagadnień jak: problemów i kwestii związanych
z osobami starszymi w dobie globalizacji. Jest redaktorem naukowem kilku
tomów publikacji i autorem kilkudziesięciu artykułów oraz rozdziałów w monografiach naukowych.
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Marta Magdoń – absolwentka Nauk o Rodzinie w Instytucie Pedagogiki w Kolegium Nauk Społecznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywna
studentka działająca w Kole Naukowym Andragogów oraz w ramach wolontariatu uczestniczy w terapii Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. W marcu 2020r.
uczestniczyła w kursie umożliwiającym jeszcze głębsze poznanie specyfiki tej
metody jako pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami i nie tylko. Współpracuje również z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta
w Rzeszowie. Poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach na skalę międzynarodową, narodową, sympozjach i wykładach.
Rozwija swoje zdolności dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu autoprezentacji i kompetencji społecznych. Jej nową „miłością” i pasją, której poświęca każdą wolną chwilę jest kurs z języka migowego w którym się zakochała
po uszy. Z zamiłowania fotografka uwielbiająca podróże małe i duże. Stawia
w swoim życiu na człowieka, który staje na jej drodze i jak najlepszą relację
z nim, bo jak sama twierdzi nie ma w jej życiu przypadków. Prowadzi aktywny tryb życia nie tylko fizyczny, ale i społeczny w myśl Alberta Schweitzera:
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”.
Mgr Jolanta Matuszewska – doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Katedra Bezpieczeństwa. Prowadzi badania na temat edukacji
w bezpieczeństwie. Zajmuje się również alternatywnymi metodami nauczania
związanymi z bezpieczeństwem obywateli.
Mgr Tomasz Słapczyński – doktorant na Wydziale Politologii UMCS
w Lublinie, główny obszar zainteresowań to organizacje międzynarodowe,
rozwój gospodarczy oraz makroekonomiczne czynniki jego rozwoju. ORCID:
0000-0002-9636-1673
Mgr Marlena Stradomska – psycholog, pedagog, trener, wykładowca
akademicki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe - suicydologia, trenerstwo, praca z osobami chorymi psychicznie,
nowoczesne wyzwania edukacyjne. Autorka publikacji naukowych z zakresu
pedagogiki i psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. https://orcid.org/0000-0002-2294-856X
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Karolina Wróbel – studentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Zainteresowania naukowe: problematyka i specyfika kryzysów połowy życia oraz potencjalne trudności, z którymi spotyka
się jednostka w okresie od wczesnej do późnej dorosłości z uwzględnieniem
zachowańsuicydalnych.
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