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Wstęp

Bo one skrzydeł nam dodają, 
Wznoszą ku niebu z ogromną siłą, 
Ukryty talent rozwijają, 
Który by przepadł, gdyby ich nie było.

Nasze piękne marzenia, 
O których po nocach śnimy, 
Dodają nam natchnienia, 
Często dodają siły.

Myśl konstruktywną budują, 
Kiedy jej z zewnątrz brak, 
Do działań nas inspirują, 
By przebyć nieznany szlak.

Między jawą a złudzeniem 
Jest most, który może łączyć, 
Nazywa się on marzeniem, 
Chociaż nie wiem, gdzie się kończy.

Siła marzeń niepojęta, 
Nie zmierzone jej działanie, 
Iskra twórcza w myśl zaklęta, 
Świat z podziwem patrzy na nie.

Wielkie ludzkie arcydzieła, 
Czy w powieści, czy też w sztuce, 
Marząc czyjaś myśl poczęła, 
Zagłębiając się w nauce.

Więc nie bójmy się swych marzeń, 
Choć ich skala nas przeraża, 
Życie pełne zmiennych wrażeń 
Różne nam okazje stwarza.

I być może te marzenia, 
Co się zdają być szalone, 
Pójdą w świat przez pokolenia 
Po kres czasu uwielbione.
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Wyzwania współczesnego świata to kolejny już bo X tom z serii, który skła-
da się z dwóch części. Pierwsza z nich to osiem autorskich rozdziałów, które są 
poświęcone wyzwaniom współczesnego świata. Natomiast druga część składa 
się z siedmiu testów poświęcych zacnemu Polakowi, Wielkiemu Papieżowi 
św. pamięci Janowi Pawłowi II i składa się z siedmiu autorskich tekstów i 
rozważań. 

Wyzwania współczesnego świata tom X, który jest wynikiem współpracy 
wielu ośrodków akademickich i osób praktycznie zajmujących się problema-
tyką otaczającego świata. W monografii najduje się piętnaście autorskich tek-
stów, które odzwierciedlają tematy toczących się dyskursów człowieka XXI 
wieku. 

W niniejszym tomie zawarte zostały prace osób – młodych badaczy, 
pracowników naukowych, doktorantów i studentów wiodących krajowych 
uczelni krajowych realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk hu-
manistycznych i społecznych, którzy prezentują wyjątkowe spojrzenie na 
otaczającą rzeczywistość. Ciekawe unikalne spostrzeżenia i odniesienia wo-
bec współczesnego świata nadają publikacji charakter wyjątkowy – interdy-
scyplinarny. Nad „gorącymi” zagadnieniami wyzwań współczesnego świata,  
i zachodzących w nim ciągłych zmianach pochylają się środowiska nauko-
we reprezentujące. W tejże publikacji możemy znaleźć teksty autorów repre-
zentujących Uniwersytet Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Rzes-
zowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwerytet Marii  
Curie-Skłodowskiej w Lublinie a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

Niniejszą publikacje otwiera Wstęp a po nim rozdział z tekstem autor-
stwa Joanny Kata pod tytułem Zjawisko uzależnień behawioralnych współcze-
snego człowieka - wybrane zagadnienia, w którym została poruszona proble-
matyka uzależnień behawioralnych.  Artykuł prezentuje aktualne doniesienia  
i ważne ze społecznego punktu widzenia zagadnienia związane z uzależnie-
niami behawioralnymi współczesnego człowieka. W tekście autorka porusza 
zagadnienia definicyjne i typologiczne uzależnień od czynności. Ponadto 
zostają zaprezentowane wyniki badań, których celem było poznanie opinii 
respodentów na temat uzależnień behawioralnych współczesnego człowieka  
i wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji w życiu codziennym. 

W rozdziale II autor Janusz Kawa w tekście pod tytułem Samobójstwa 
– analiza wybranych aspektów w oparciu o literaturę przedmiotu przybliża za-
gadnienia z jakimi w ostnim czasie współczesny człowieka zmaga sie. Tema-
tem niniejszego opracowania są samobójstwa, ich posłoże i uwarunkowania. 
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Społeczeństwa globu ziemskiego usilnie starają się przeciwstawiać się temu dy-
strukcyjnemu zjawiskowi, który sieje spustoszenie i zagrożenia wśród społec-
zeństw a jego nasilające się zjawisko nie nie schodzą z dyskursu społecznego 
wśród narodów świata w okresach kryzysu z jakim zmierza sie współczesny 
człowiek. 

W następnym natomiast rozdziale Emilia Wieczorek pod tytułem Stu-
dium indywidualnego przypadku - program pracy z dzieckiem z autyzmem  
w szkole podstawowej ogólnodostępnej autorka podejmuje problematykę doty-
czącą edukacyjnych oddziaływań skoncentrowanych na dziecku z autyzmem. 
Rozdział ten skłąda się z dwóch kluczowych części. Pierwsza z nich zawiera 
charakterystykę funkcjonowania dziecka z autyzmem z uwzględnieniem kluc-
zowych potrzeb i trudności. Część druga – badawcza – to zaprezentowanie 
studium indywidualnego przypadku. Na tle opracowania teoretycznego oraz 
zebranych, w postapowaniu badawczym danych, dokonano opracowano 
odniesienia diagnozy do programowania procesu wspomagania. Konkluzję 
stanowią rozważania poświęcone dylematom i wyzwaniom w procesie edu-
kacji dzieci z autyzmem.

W rozdziale IV autorstwa Arkadiusza Moskwy zatytułowanym Niepeł-
nosprawność - czy to tylko problem medyczny? zostały podjete zagadnienia 
zwiazane z niepełnosprawnością, które mają swoje źródło nie tylko w sferze 
medycznej (biologicznej), ale są postrzegane również jako zjawiska społecz-
ne. Autor prezentuje rozważania dotyczące niepełnosprawności nie tylko jako 
problem zdrowotny, ale także zjawisko odzwierciedlające interakcje między 
cechami organizmu osoby, a cechami społeczeństwa, w którym ta osoba żyje. 
Niepełnosprawność jako zjawisko społeczne dopiero od niedawna zaczęło 
być postrzegane nie tylko jako osobista tragedia osób nią dotkniętych, ale 
jako problem „obciążający pełnosprawną większość społeczeństwa”. Człowiek 
z niepełnosprawnością jest wartością najwyższą, a jego podmiotowość jest 
nienaruszalna.

Kolejny rozdział V autorstwa Janusza Kawy i Emili Wieczorek pod 
tytułem Zjawisko stresu w życiu młodego człowieka przybliża tematykę stre-
su, która zbiera swoje „żniwo“ wśród młodego pokolenia. Przeciwdziałanie 
i prawodłowa profilaktyka nad która nalezy się w skoncentrować należy do 
wywzań współczesnego świata - systemu edukacyjnego. Poprzez odpowiednie 
zabiegi można zminimalizować zjawisko stresu w życiu młodego człowieka. 
Temu zabiegowi moga posłużyć dobrze przygotowane konspekty zajęć - od-
powiednio opracoiwane. 

W rozdziale VI pod tytułem Edukacja w Polsce na tle polityki finansowej 
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krajówUnii Europejskiej – wybrane zagadnienia autorstwa Jolanty Martuszew-
skiej została poruszona problematyka edukacji w Polsce na tle finansów Unii 
Europejskiej. Edukacja w Polsce jest niezwykle istotna. Dobre wykształcenie 
to w wielu przypadkach przepustka do lepszego standardu życia. Celem ar-
tykułu jest ocena finansowa polskiego systemu oświaty na tle krajów Unii 
Europejskiej, jednak wiele jest jeszcze w tej kwestii do zrobienia.

Część I końcy rozdział VII Joanny Garbulińskiej-Charchut pod tytułem 
Zygmunt Freud i jego koncepcja pamięci przedstawiła główne założenia kon-
cepcji dwudziestowiecznego twórcy psychoanalizy. Autorka podkreśliła zna-
czenie relacji pacjenta i terapeuty oraz wskazała wybranych interpretatorów i 
kontynuatorów myśli Freuda. 

Niniejszą publikację kończy Częśći II pod tytułem SURSUM CORDA, 
w której znajdują się teksty poświęcone papieżowi Polakowi pod tytułami: 
Koncepcja pedagogiki zasad jana pawła ii jako ponadczasowy model wychowa-
nia, Jan Paweł II – papieżem ludzi młodych, Świat bez Boga, Jana Pawła II 
autorytetem dla potomnych, Solidarność w dobie pandemii Covid-19, Biografia 
jako forma narracji historycznej w komiksie o Janie Pawle II, Refleksja nad myślą 
Jana Pawła II o człowieku i miłości w świetle rozważań ks. Roberta Skrzypczaka 
„Wiara i seks, jan paweł ii o małżeństwie i rodzinie”

Są to autorskie teksty Emilii Wieczorek, Janusza Kawy, Joanny Garbu-
lińskiej-Charchut, Marty Magdoń, Bartosza Stuli i Ines Załęskiej-Olszewskiej, 
w których poruszane są sprawy współczesnego człowieka na kanwie słów wy-
powiadanych przez Jana Pawła II – Naszego Wielkiego POLAKA, które Oj-
ciec Święty wygłosił do uczestników XXVII Światowego Dnia Młodzieży w 
Toronto. Jan Paweł II podkreślił wówczas, że co prawda świat bez Boga jest 
możliwy, ale jest to obszar wrogi człowiekowi. Ojciec święty jest uwazany za 
papieża ludzi młodych. Jan Paweł II zwracał uwagę na przesłanie i pojęcie 
solidarności. Papież w szczególny sposób nakreśliła znaczenie pojęcia solidar-
ności, gdy świat i Polskę ogarniaja klęski żywiołowe. Solidarność i głos Papeża 
Polaka są aktualne szczeg ólnie w okresie pandemii koronawirusa. Obecność 
nowej choroby zmieniła pojęcie społecznej integracji i solidarności. Papież Jan 
Paweł II dla wielu z Nas jest autorytetem, mistrzem słowa i czynu. Autorzy 
podkreślają że Ojciec Święty w swoim nauczaniu podkreślał, że życie ludzkie 
jest darem od i jest wartością ponadczasową. 

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. nadzw. Dr. hab. Sławomirowi Banaszakowi, prof. nadzw. 
dr. hab. Maciejowi Wożniczka, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofowi Żarnie, 
dr. Joannie Leśniak, dr Dobrochnie Minich, dr. Anna Miklos-Spics – Alma 



11

WSTĘP

Mater Uniwersytet Wiedeński, dr. Maciej Milczanowski, dr. Tomasz Świder, 
a także dr. Annie Moskwie za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwa-
gi), dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Redaktor tomu 

Janusz Kawa
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JOANNA KATA

UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ZJAWISKO UZALEŻNIEŃ 
BEHAWIORALNYCH 

WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA- 
WYBRANE ZAGADNIENIA

THE PHENOMENON OF THE BEHAVIORAL ADDICTIONS OF 

CONTEMPORARY HUMAN BEHAVIOR- SELECTED ISSUES

ZNACZENIE UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH- 
WYBRANE ASPEKTY

Pojęcie „uzależnienie” określane jest jako zaburzenie posiadające zatwier-
dzone kryteria (m.in. w międzynarodowych klasyfikacjach ICD-10 oraz 
DSM-IV-TR) (Wciórka 2008, s.19). Należy jeszcze uwzględnić, że z uzależ-
nieniem mamy do czynienia w przypadku kontaktu człowieka z określoną 
substancją chemiczną. Nie ulega wątpliwości, że zostało to przyswojone rów-
nież w odniesieniu do nadmiernego kontaktu człowieka z różnymi substancja-
mi. Uzależnienie jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego dotyczącego 
zaburzeń behawioralnych, poznawczych wynikających z przyjmowania sub-
stancji bądź grupy substancji dominujących nad innymi zachowaniami. Uza-
leżnienie może być spowodowane wieloma czynnikami, wśród których wyli-
cza się wiele patologicznych zachowań (Filip 2013, s.25). Terminem 

„uzależnienia behawioralne” są określane formy zaburzeń, które nie są związa-
ne z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a niekontrolowanym wy-
konywaniem pewnych czynności (np. graniem w gry hazardowe). Poza upra-
wianiem hazardu do uzależnień behawioralnych ujmowane są zachowania 
przystosowawcze, np. robienie zakupów bądź uprawnianie ćwiczeń fizycznych. 
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Jednak jeśli są wykonywane w sposób kompulsyny mogą prowadzić do nega-
tywnych konsekwencji dla osoby i jej otoczenia. Termin „uzależnienie beha-
wioralne” nie funkcjonuje oficjalnie w klasyfikacji chorób oraz zaburzeń, tj.  
w ICD (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów) 
bądź w DSM-IV (Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego). Natomiast w klasyfikacji DSM-V istnieje nowa 
podgrupa zaburzeń w której pojawiło się zaburzenie uprawiania hazardu. Ha-
zard patologiczny (klasyfikacja według DSM-IV) został zastąpiony przez za-
burzenie uprawiania hazardu i jest w kategorii „zaburzeń używania substancji 
i nałogów” i znajduje się w podkategorii „zaburzeń nie związanych z substan-
cjami” i interpretuje się jako zaburzenie związane z zachowaniem behawioral-
nym. W związku z tym, że w samej klasyfikacji DSM-V termin uzależnienie 
został zastąpiony terminem „zaburzenie” albo nałóg należy rozważyć zmianę 
terminologii w obszarze tzw. „uzależnień behawioralnych” (np. na nałogi czy 
zaburzenia behawioralne) (Rowicka 2015, s. 6). Mimo tego, że pierwsze defi-
nicje oraz kryteria diagnostyczne patologicznego hazardu zostały zaczerpnięte 
z definicji uzależnienia od alkoholu, nie oznacza to, że te dwa rodzaje uzależ-
nień są ze sobą tożsame. Istotne różnice wynikają z charakteru środka, który 
jest przedmiotem uzależnienia. W przypadku uzależnień od substancji jest to 
substancja, która jest przyjmowana z zewnątrz, zaś w przypadku uzależnień 
behawioralnych jest to zachowanie, które najczęściej stanowi składową zdro-
wego funkcjonowania człowieka (Rowicka 2015, s. 8). W przypadku uzależ-
nień od substancji psychoaktywnych postawą leczenia jest tylko całkowita 
abstynencja od substancji uzależniającej. Natomiast w przypadku uzależnień 
behawioralnych całkowita abstynencja od uzależniającego zachowania jest 
niemal niemożliwa. Ten wyjątek stanowi jedynie hazard, ponieważ osoba po 
zakończonej terapii nie powinna się angażować w żadne zachowania związane 
z uprawianiem hazardu (Rowicka 2015, s. 9). Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne uznało uprawianie hazardu za jednostkę chorobową przeszło 
30 lat temu i tym samym definiując ją jako hazard patologiczny i umieszczając 
w kategorii zaburzeń kontroli impulsów. W obowiązującej piątej rewizji kla-
syfikacji DSM (DSM-V) hazard patologiczny został przedefiniowany jako 
zaburzenie uprawiania hazardu i pojawił się w nowo powstałej kategorii „za-
burzenia używania substancji i nałogów” w podkategorii „zaburzeń nie zwią-
zanych z substancjami”. Uzależnienie od hazardu należy do grupy uzależnień 
behawioralnych. Zgodnie z definicją zachowania uzależnienia są często su-
biektywnie odczuwane jako „utrata kontroli i pojawiają się mimo świadomych 
wysiłków zmierzających do ich powstrzymania lub ograniczenia. Typowa jest 
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natychmiastowa, krótkotrwała nagroda oraz późniejsze szkodliwe i długo-
trwałe następstwa” (Wilk 2012, s. 67). Niemniej jednak w klasyfikacji ICD-
10 patologiczny hazard jest umieszczony w grupie „zaburzeń psychicznych  
i zaburzeń zachowania” w podkategorii zaburzenia nawyków i popędów wraz 
z kleptomanią, piromania czy trychotylomanią (Rowicka 2015, s.17). Hazard 
patologiczny, jak również zaburzenie uprawiania hazardu definiuje się jako 
niekontrolowaną potrzebą uprawiania hazardu, który z czasem staje się coraz 
silniejsza. Ogromnym zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest patolo-
giczny hazard, uzależnienie od komputera i sieci, zakupoholizm albo pracoho-
lizm (Filip 2013, s. 21). Sporym niebezpieczeństwem jest hazard internetowy, 
który został określony jako „kokaina hazardu”. Rekreacyjne uprawianie hazar-
du jest jedną z form spędzania czasu wolnego, jednak wielokrotne powtarza-
nie tej samej czynności powoduje u gracza pierwsze negatywne skutki (hazard 
ryzykowny) oraz poważniejsze konsekwencje grania (hazard problemowy),  
aż do poważnych skutków uzależnienia z wszystkimi jego konsekwencjami 
(patologiczny hazard). U osób, które są podatne na tego rodzaj uzależnienia 
wygrana (chęć przeżycia kolejnej euforii) jak i przegrana (żądza odzyskania 
straty i poczucia kontroli na grą) stymulują do kolejnych gier aż do utraty 
kontroli nad swoimi zachowaniami oraz emocjami. Uprawianie hazardu po-
woduje szkody dla wartości oraz zobowiązań społecznych, zawodowych, ma-
terialnych i rodzinnych (Filip 2013, s. 91). Podkreślenie wielowymiarowego  
i poszerzającego się charakteru uzależnień jest potrzebne i konieczne. Cechą 
charakterystyczną hazardu jest wpływ na otrzymywanie nagród pieniężnych. 
Dlatego powszechnie jest przyjmowane, że „hazard oznacza uzyskiwanie pie-
niędzy czy innych nagród w grach z niepewnym wynikiem opartym na przy-
padku losowym” (Skowronek 2012, s. 23). Zdaniem G. Skowronka określe-
nie gra hazardowa obejmuje „wszystkie gry, w których wygrana lub przegrana 
uzależnione są nie od umiejętności grających, lecz wyłącznie od losu. Cechą 
charakterystyczną odróżniającą grę hazardową od niehazardowej jest uzależ-
nienie wygranej w grze hazardowej do wypadku losowego, niezależnego od 
uczestników gry. Wpłynięcie zaś w jakikolwiek na sposób na zmianę wypadku 
losowego przeczy istocie hazardu” (Bojarski, Radecki, 1998, s. 119). Hazard 
internetowy jest stosunkowo nowym jednak bardzo szybko rozwijającym się 
zjawiskiem. Według G. Skowronek należy przyjąć, że „usługi hazardowe ofe-
rowane w Internecie to wszelkie usługi wiążące się z obstawianiem stawek 
mających wartość pieniężną w grach losowych, łącznie z loteriami i zakładami 
wzajemnymi, świadczone na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualną 
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prośbę odbiorcy usługi (Skowronek 2012, s. 37). Do uzależnień behawioral-
nych jest również ujmowany pracoholizm, jako społecznie akceptowalny na-
łóg, którego się nie ukrywa, a wręcz gloryfikuje. Twórcą tego pojęcia jest Way-
ne Oates. Amerykański pastor oraz profesor religii w swojej książce Confessions 
of a Workaholic opisał przyczyny rosnącej liczby pracoholików na całym świe-
cie. Rozpatrywał to w czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Do pierw-
szych wymienionych w książce należy szybkie tempo życia wymuszające nowe 
wyznania zawodowe, wymogi rynku pracy, który nakłada zdobywanie no-
wych klasyfikacji, praca oparta na wynikach i granicach czasowych jak rów-
nież dążenie do sukcesu w celu zapewnienia luksu życia i osiągnięcia kariery. 
Wśród czynników wewnętrznych, które rozwijają nałóg pracy ogromne zna-
czenie mają błędy wychowawcze rodziców (tzw. miłość warunkowa rodziców, 
którzy zawsz „kochali za coś”), dorastanie w rodzinie patologicznej oraz zabu-
rzenia związane z poczuciem własnej wartości (niska samoocena) (Filip 2013, 
s. 93). Zazwyczaj pracoholicy cierpią na zaburzenia osobowości oraz posiadają 
problemy z wyrażaniem uczuć co może spowodować rozpad małżeństwa, za-
niedbywanie dzieci i często popadają w inne nałogi (alkoholizm lub chemicz-
ne uzależnienia). Jak zauważa M. Filip „pracoholik odczuwa pobudzenie  
w pracy i jej psychiczny przymus, obsesyjną potrzebę kontroli siebie oraz traci 
kontrolę nad czasem spędzonym w pracy, którą traktuje jako formę ucieczki 
od otaczającej rzeczywistości i problemów, z którymi nie może sobie poradzić, 
odczuwa syndrom abstynencyjny w czasie dni wolnych od pracy, pracoholizm 
spełnia kryteria uzależnienia” (Filip 2013, s. 94). Poglądy większości autorów 
zaliczają problem relacji człowiek- technologie cyfrowe do uzależnień beha-
wioralnych, czyli związanych z zaburzanym wykonywaniem określonych 
czynności (w tej grupie wymienia się m.in. hazard, pracoholizm) (Jędrzejko, 
Taper 2014, s. 19). Pojęciem nowych uzależnień określane są istniejące uza-
leżnienia, w których substancje chemiczne (np. rodzaj narkotyku) nie od-
grywają decydującej roli. G. Guarreschi do tej grupy zalicza między innymi: 
uzależnienie od telefonu komórkowego, uzależnienie od zakupów oraz, prze-
de wszystkim uzależnienie od Internetu (Pospiszyl 2008, s. 186). Jak słusznie 
zauważają P. Izdebski i M. Kotyśko (2016, s. 251), „zagrożenie potencjalnego 
zaburzenia korzystania z telefonów komórkowych jest wciąż badane, a w jego 
opisie naukowcy posługują się następującymi pojęciami:

- problemowe użytkowanie telefonu komórkowego
- nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego, w tym funkcji SMS
- uzależnienie od telefonu komórkowego lub smartfonu
- nałóg korzystania z telefonu komórkowego oraz smartfonu”.
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Wspomniane zjawisko można także definiować jakie takie, które „obja-
wia się nadmiernym przywiązaniem uwagi do telefonu komórkowego oraz 
nadużywaniem go w różnych codziennych sytuacjach” (Jarczyńska, Orze-
chowska, 2014, s. 124). Korzystanie z komputera, Internetu oraz telefonu 
komórkowego i tzw. nowoczesnych środków komunikacji we współczes-
nym świecie jest zachowaniem powszechnym (Warzecha 2016, s. 76). Każda 
osoba bez względu na płeć, wiek, wykształcenie bądź status społeczny może 
wpaść w pułapkę uzależnienia. W związku z rozwojem nowoczesnych me-
diów elektronicznych, w szczególności w zakresie technologii cyfrowych, po-
jawia się problem uzależnień infoholicznych. Człowiek coraz częściej, zamiast 
bezpośrednich kontaktów społecznych, wybiera specyficzny obszar swojego 
funkcjonowania określanego jako świat wirtualny (Olszewska 2013, s. 16). 
Narzędzia cyberprzestrzeni wypierają bardzo często popularne formy spędza-
nia czasu wolnego, przede wszystkim zdominowały już prawie wszystkie dzie-
dziny życia indywidualnego i społecznego (Olszewska 2013, s. 17). Telefony 
komórkowe służą nie tylko do nawiązywania rozmów telefonicznych. Pełnią 
nie tylko funkcję komunikacyjną, ale także „organizują” życie właściciela  
i „dotrzymują mu towarzystwa”. Użytkownik telefonu komórkowego na-
jnowszej generacji jest postrzegany jako osoba, która nadąża za modą, po-
siadającą atrakcyjną pracę i liczne, ważne kontakty (Olszewska 2013, s. 17). 

Badania własne

Badania dotyczyły wybranych uzależnień behawioralnych współczesne-
go człowieka. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze przeprowa-
dzono badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej 
konstrukcji. Celem badań było poznanie poglądów współczesnego człowieka 
na temat uzależnień behawioralnych. Grupa badawcza obejmowała 105 osób. 
Kwestionariusz pozwolił na zbadanie różnych poglądów dotyczących uzależ-
nień behawioralnych. Pytanie główne: Czy współczesny człowiek zdaje sobie 
sprawę z zagrożeń pochodzących z uzależnień behawioralnych?. 

W opracowaniu przyjęto następujące hipotezy badawcze:
1. Nieświadomość społeczna z istnienia uzależnień behawioralnych 

może być czynnikiem zagrożenia.
2. Użytkownicy telefonów komórkowych są świadomi swojego 

uzależnienia.
3. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoby zamieszkujące więk-

sze aglomeracje mogą być bardziej narażone na uzależnienia behawioralne. 
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Wyniki badań

Dane procentowe zawarte na wykresie 1 wskazują, że zdecydowana 
większość (34,3%) badanych miała styczność z uzależnieniem od telefonu ko-
mórkowego. Wśród badanych (33,3%) spotkało się z uzależnieniami od In-
ternetu. Znaczna część badanej grupy, bo 26,7% miała styczność z uzależnie-
niami od gier komputerowych. Kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią 
przez ankietownych było uzależnienie od hazardu (23,8%). Z uzależnieniem 
od zakupów spotkało się 20% badanych. Według udzielonych odpowiedzi 
16,2% badanych zaznaczyło, że spotkali się z uzależnieniem od jedzenia, zaś 
14,3% odpowiedzi ankietowanych spotkało się z uzależnieniem od palenia 
papierosów. Niewiele bo tylko 6,7% odpowiedzi ankietowanych spotkało się  
z uzależnieniem od leków. Ponieważ respondenci mieli możliwość zaznacze-
nia kilku odpowiedzi, suma wartości procentowych nie wynosi 100%.

Wykres 1. Uzależnienia behawioralne z jakimi zetknęli się ankietowani

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejnym zagadnieniem ankietowanych była ocena stopnia szkodli-
wości wybranych uzależnień. Respondenci mogli wybrać je spośród 
w 5- stopniowej skali. Pierwszą odpowiedzią w skali uzależnień było 
przyzwyczajenie, 3 skalą był nawyk, 5 odpowiedzią w skali było uza-
leżnienie. Respondenci mieli możliwość wyboru odpowiedzi pośred-
niej pomiędzy przyzwyczajeniem a nawykiem- 1,9% odpowiedzi oraz 
nawykiem a uzależnieniem 3,8% odpowiedzi. Według ankietowanych 
uzależnienie od zakupów jest w 50,4% odpowiedzi przyzwyczajeniem, 
a w 24,7% odpowiedzi uzależnieniem, a 20,9% odpowiedzi nawykiem. 
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Można stwierdzić, że uzależnienie od zakupów dla większości respon-
dentów to przyzwyczajenie. Kolejnym uzależnieniem, przy którym 
ankietowani mieli określić stopień szkodliwości było uzależnienie od 
Internetu. Ankietowani udzielali odpowiedzi, że w 35,2% uzależnie-
nie od Internetu to nawyk, w 32,4% odpowiedzi przyzwyczajenie, zaś  
w 28,6% odpowiedzi uzależnienie. Następną oceną stopnia szkodliwo-
ści wybranych uzależnień było uzależnienie od hazardu. Można stwier-
dzić, że w 61,9% odpowiedzi ankietowani przyznali, że hazard jest 
przyzwyczajenie, a w 22,4% odpowiedzi jest uzależnieniem. Kolejnym 
uzależnieniem do którego ankietowani mieli określić stopnień szkodli-
wości było uzależnienie od telefonu komórkowego. W większości dla 
ankietowanych uzależnienie od telefonu komórkowego jest nawykiem 

- 33,3% odpowiedzi. Kolejną odpowiedzią w skali uzależnień było przy-
zwyczajenie- 32,4% odpowiedzi. Najmniej, bo 26,7% ankietowani za-
znaczli, że telefon komórkowym może być uzależnieniem. Ostatnim 
kryterium, którym ankietowani mieli przypisać stopień szkodliwości 
w przygotowanej skali było uzależnienie od gier komputerowych. Dla 
większości ankietowanych gry komputerowe są przyzwyczajeniem 
50,4% odpowiedzi. Kolejną odpowiedzią pod względem liczebno-
ści była odpowiedź klasyfikująca gry komputerowe jako uzależnienie 
(30,5% odpowiedzi). Najmniej, bo 11,4% odpowiedzi ankietowani za-
znaczali, że gry komputerowe są nawykiem.Ponieważ respondenci mieli 
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, suma wartości procentowych 
nie wynosi 100%.
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Tabela 1. Stopień szkodliwości wybranych uzależnień według ankietowanych
Stopień szkodliwości wybranych uzależnień
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Uzależnienie  
od zakupów 53 50,4% 5 4,7% 22 20,9% 2 1,9% 26 24,7%

Uzależnienie  
od Internetu 33 32,4% 4 3,8% 37 35,2% 2 1,9% 30 28,6%

Uzależnienie  
od hazardu 65 61,9% 5 4,7 9 8% 2 1,9% 24 22,8%

Uzależnienie  
od telefonu kom. 33 32,4% 6 5,7% 35 33,3% 4 3,8% 28 26,7

Uzależnienie od 
gier  

komputerowych
53 50,4% 6 5,7% 12 11,4% 2 1,9% 32 30,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W kolejnym pytaniu ankietowani zaznaczali czas jaki zajmuje im wy-
konywanie posczególnych czynności. Odpowiadając na pytanie: Jak często 
grasz w gry komputerowe? - najczęściej ankietowani zaznaczali, że kilka razy 
w miesiącu, zaś najmniej zaznaczaną odpowiedzią była, że do 5 godzin dziennie 
ankietowani grają w gry komputerowe. Kolejnym pytaniem było: Jak często 
grasz w gry bukmacherskie w Internecie i poza Internetem? ankietowani w 
liczbie 62 osób(59% ankietowanych) zaznaczyło, że nie zdarzyło się im grać 
w gry bukmacherskie. Ankietowani odpowiadając na pytanie: Jak często cho-
dzisz na zakupy? najczęściej zaznaczali odpowiedź kilka razy w tygodniu, Jak 
często szukasz czegoś w Internecie? najczęstszą odpowiedzią zaznaczaną przez 
ankietowanych było 1-2 godziny dziennie. Największą liczba ankietowanych, 
którzy udzielając odpowiedzi na pytanie: Jak często szukasz czegoś w telefonie 
komórkowym? zaznaczyli mniej niż godzinę dziennie. Na pytanie Jak często 
rozmawiasz z kimś on-line? ankietowani najczęściej odpowiadali, że mniej niż 
godzinę. Na pytanie: Jak często piszesz sms- y? ankietowani najczęściej zazna-
czali odpowiedź mniej niż godzinę dziennie. Przy kolejnym pytaniu: Jak czę-
sto grasz w gry hazardowe on-line? najczęstsza odpowiedzią było nie zdarzyło 
się. Na pytanie: Jak często kupujesz nowe ubrania? respondenci zaznaczali 
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odpowiedź kilka razy w miesiącu. Kolejnym pytaniem było: Jak często cho-
dzisz do galerii handlowych? na to pytanie respondenci zaznaczali odpowiedź 
kilka razy w miesiącu. Respondenci odpowiadając na pytanie: Jak często grasz 
w gry na automatach w których można wygrać pieniądze? zaznaczali odpo-
wiedź nie zdarzyło się. Najczęstszą odpowiedzią do pytania: Jak często grasz w 
gry on-line? było nie zdarzyło się. Na pytanie: Jak często korzystasz z Interne-
tu? ankietowani najczęściej zaznaczali więcej niż 5 godzin dziennie. Na pytanie: 
Jak często rozmawiasz przez telefon? respondenci zaznaczali odpowiedź mniej 
niż godzinę. W pytaniu: Jak często grasz w Lotto? najczęstszą odpowiedzią 
było nie zdarzyło się. Na pytanie: Jak często korzystasz z portali społeczno-
ściowych?, ankietowani zaznaczali mniej niż godzinę dziennie. Ankietowani 
odpowiadając na pytanie: Jak często grasz SMS-owe gry i loterie? zaznaczali 
odpowiedź nie zdarzyło się. Ostatnim pytaniem było: Jak często oglądasz fil-
my, słuchasz muzyki w Internecie? najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było 
mniej niż godzinę dziennie.
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Ankietowani odpowiadając na pytanie - Do jakich celów używają 
telefonu komórkowego? odpowiadali, że korzystają z Internetu oraz kontak-
tują się z nimi osobami, każda z odpowiedzi uzyskała po (41,9%). Kolejnym 
pod względem liczebności było wysyłanie sms- ów telefonem komórkowym 
(40%). Ten sam procent uzyskały odpowiedzi: słuchanie muzyki, granie w gry 
za pośrednictwem telefonu komórkowego, każda z wymienionych odpowiedzi 
uzyskała po (32,4%). Sprawdzanie poczty e-mail, portali społecznościowych 
uzyskało (32,5%). Kolejną odpowiedzią było wykonywanie zdjęć fotograficz-
nych telefonem komórkowym (29,5%), zaś wysyłanie sms- ów na gry i loterie 
(14,3%). Ponieważ respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowie-
dzi, suma wartości procentowych nie wynosi 100%.

Wykres 2. Korzystanie z telefonu komórkowego przez badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejnym pytaniem zadanym respondentem było czy uważają siebie za 
osobę uzależnioną od telefonu komórkowego. Większa część bo 51,4% od-
powiedzi ankietowani zaznaczyli, można powiedzieć, że jestem uzależniony od 
telefonu komórkowego. Według udzielonych odpowiedzi 39% badanych uwa-
ża, że zdecydowanie są uzależnieni od telefonu komórkowego, a 9,5% ankietowa-
nych, że nie mogłabym żyć bez telefonu komórkowego. 
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Wykres 3. Świadomość ankietowanych o stopniu uzależnienia od telefonu 
komórkowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Dane przedstawione na wykresie 6 wskazują stosunek ankietowanych 
do zakupów. Ankietowani odpowiadając na pytanie jaki jest twój stosunek 
do zakupów? najczęściej zaznaczali odpowiedź chodzę na zakupy tylko kiedy 
coś potrzebuję (41%). Kolejną odpowiedzią ankietowanych było uwielbiam 
zakupy, to całe moje życie (20%). Następną pod względem liczebności odpo-
wiedzią było zakupy są dla mnie przykrym obowiązkiem (19%). Według 14,3% 
ankietowanych chodzenie na zakupy jest stratą czasu. Dla 8,6% ankietowanych 
zakupy są dobrą formą spędzania czasu wolnego, według 7,6% badanych pod-
czas zakupów relaksuje się. Ponieważ respondenci mieli możliwość zaznaczenia 
kilku odpowiedzi, suma wartości procentowych nie wynosi 100%.

Wykres 4. Odniesienie do zakupów badanej grupy respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Na pytanie: Na jakie produkty najczęściej wydajesz pieniądze? ankie-
towani najczęściej zaznaczali, że wydają pieniądze na produkty spożywcze 
(56,2%). Kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią wśród ankietowanych 
było, wydawanie pieniędzy na ubrania (55,2%). Zdaniem 33,3% badanych 
najczęściej wydają pieniądze na kosmetyki, a 28% badanych najczęściej wydaje 
pieniądze na gadżety, sprzęt AGD i RTV. Ponieważ respondenci mieli możli-
wość zaznaczenia kilku odpowiedzi, suma wartości procentowych nie wynosi 
100%.

Wykres 5. Produkty na które ankietowani wydają pieniądze

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Ankietowani odpowiadając na pytanie jakie są przyczyny uzależnień od 
czynności takich jak: Internet, telefon komórkowy, zakupy, gry komputerowe, 
hazard ? najczęściej odpowiadali, że jest to ucieczka od problemów osobistych 
(50,5%). Zdaniem 33,3% badanych przyczynami uzależnień jest samotność. 
Dla 21% respondentów przyczyny uzależnień mogą stanowić …nuda, brak 
innych alternatyw do spędzania czasu. Ankietowani w 12,4% przypadków 
przyznali, że wzorce kulturowe kreowanie przez media są przyczyną uzależ-
nień behawioralnych. Według 9,5% badanych przyczyn uzależnień upatru-
je w zaburzeniach psychicznych i występowaniu innych uzależnień. Ponieważ 
respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, suma wartości 
procentowych nie wynosi 100%.
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Wykres 6. Przyczyny uzależnień behawioralnych według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Następnym pytaniem pojawiającym się w ankiecie było co według an-
kietowanych należałoby zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom behawioralnym. 
Ankietowani odpowiadając na to pytanie najczęściej zaznaczali odpowiedź, że 
powinno się zwiększyć ilości kampanii medialnych (84,8%). Kolejną odpowie-
dzią najczęściej zaznaczaną przez ankietowanych było zapobieganie uzależnie-
niom behawioralnym poprzez wprowadzenie nauczania w szkole, - edukację w 
zakresie uzależnień (11,4%). Trzecią najliczniejszą odpowiedzią było wprowa-
dzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem (8,6%). Najrzadziej zaznaczaną odpo-
wiedzią przez ankietowanych było wprowadzenie zajęć dodatkowych w szkole 
(6,7%). Ponieważ respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, 
suma wartości procentowych nie wynosi 100%.

Wykres 7. Jak zapobiec uzależnieniu behawioralnych według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Grupa badawcza wynosiła 105 osób wśród których 50,5% stanowiły ko-
biety, natomiast pozostałe 49,5% - mężczyźni. 

Wykres 8. Płeć badanej grupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Poniżej został zaprezentowany wykres odnoszący się do wieku badanej 
grupy. Przebadano osoby w wieku18-35 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby w wieku 19 lat (10,6%) a najmniej liczną osoby w wieku 35 lat (1%) 

Wykres 9. Wiek ankietowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Kolejnym kryterium był podział ankietowanych ze względu na miejsce 
zamieszkania. Najliczniejszą grupą ankietowanych stanowiły osoby z miast 
powyżej 500 tys. mieszkańców (30,5%), zaś najmniej liczną grupą stanowili 
mieszkańcy miast do 50 tys. (9,5%). 

Wykres 10. Miejsce zamieszkania respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

 
Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przyjęte 
hipotezy potwierdziły się częściowo. Pierwsza z nich zakładała, że nieświado-
mość społeczna istnienia uzależnień behawioralnych może być czynnikiem 
zagrożenia. Przeprowadzone badania wskazują na to, że większość badanych 
posiada wiedzę na temat uzależnień behawioralnych lecz sama wiedza o istnie-
niu uzależnień nie chroni przed nimi. Treść drugiej hipotezy obejmuje świa-
domość uzależnienia od telefonów komórkowych i ich użytkowników. Prze-
prowadzone w opracowaniu wyniki badań potwierdzają częściowo tą hipotezę, 
ponieważ respondenci w większości przyznali, że nie mogliby funkcjonować 
bez telefonu komórkowego. W ostatniej hipotezie szczegółowej założono, że 
istnieje większe prawdopodobieństwo narażania na uzależnienia behawioralne 
osób zamieszkujących większe aglomeracje miejskie. Przeprowadzone badania 
potwierdziły częściowo tą hipotezę. W dobie współczesnego świata mieszkań-
cy małych miasteczek jak również dużych miast mają dostęp do Internetu i 
urządzeń elektronicznych dostępnych na rynku. Istnieje większe prawdopo-
dobieństwo, że mieszkańcy dużych miast mogą łatwiej popaść w uzależnienie 
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behawioralne ze względu na bardziej rozwinięty konsumpcjonizm, lecz nie 
jest to regułą. Ze względu na niewielką liczebnie próbę badawczą, otrzymane 
wyniki i płynące wnioski należy traktować dość ostrożnie. Być może badania 
te przyczynią się do podjęcia dalszych eksploracji badawczych w tym kierunku. 
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STRESZCZENIE

 Artykuł prezentuje aktualne i ważne ze społecznego punktu widzenia zagad-
nienia związane z uzależnieniami behawioralnymi współczesnego człowieka. Celem 
artykułu jest przedstawienie zjawiska uzależnień behawioralnych w aspekcie inter-
dyscyplinarnym. W tekście podejmowane są zagadnienia definicyjne i typologiczne 
uzależnień od czynności. Głównym celem prowadzonych badań było zbadanie współ-
czesnego człowieka pod kątem uzależnień behawioralnych i wykorzystywania nowo-
czesnych środków komunikacji w życiu codziennym.

Słowa kluczowe: uzależnienia behawioralne, telefon komórkowy, hazard, Internet. 

SUMMARY

 The article presents current and important from the social point of view 
issues related to the behavioral addictions of modern man. The aim of the article is 
to present the phenomenon of behavioral addictions in an interdisciplinary aspect. 
The text deals with the definition and typological issues of addiction to activities. The 
main goal of the research was to examine modern man in terms of behavioral addic-
tions and the use of modern means of communication in everyday life.

Key words: behavioral addictions, mobile phone, gambling, Internet.
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SAMOBÓJSTWO – ANALIZA 
WYBRANYCH ASPEKTÓW W OPARCIU 

O LITERATURĘ PRZEDMIOTU

SELECTED ASPECTS BASED ON THE LITERATURE OF THE SUBJECT

Wstęp

Tematyka samobójstw jest bardzo interesująca, a nawet ma charakter 
fenomenu. Wielu badaczy – suicydologów nie ma w pełni określonych tez 
odnoszących się do motywów, mechanizmów dokonywanych aktów suicydal-
nych. Jednakże problematyka ta cechuje się dużą popularnością, a prowadzo-
ne badania donoszą coraz to nowsze informacje. 

Według A. Maszke cel to pożądany, przewidywany stan rzeczy, który jed-
nostka pragnie w wyniku swojego działania osiągnąć (Maszke, 1994, s. 20). Re-
asumując, badacz w postępowaniu empirycznym pragnie osiągnąć cel, który 
jest rezultatem końcowym jego pracy. 

 Celem niniejszego artykułu jest opisanie i wyjaśnienie elementów, 
mechanizmów wchodzących w skład problemu, jakim jest samobójstwo  
w oparciu o literaturę przedmiotu. Nad problematyka związaną z próbami sa-
mobójczymi, czyli podstawowe definicje, przyczyny oraz skutki pochylali się 
naukowcy i wybitni badacze, m.in.: E. Durkheima, B. Hołysta, czy M. Jarosz. 

Pojęcie patologii społecznej

Pathos – oznacza cierpienie; logos – to inaczej nauka; tak, więc patologia 
życia społecznego jest dyscypliną naukową, która zajmuje się zbiorem dewiacji 
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społecznych, razem z ich zadaniami i determinantami. A. Podgórecki uważa, 
że patologia społeczna jest uzależniona od tego, co wedle oceny subiektywnej 
lub wedle generalizacji rozmaitych ocen subiektywnych jest uznane za negatyw-
ną kategorię zjawisk społecznych (Podgórecki, 1969, s. 9). Do elementarnych 
przesłanek pozwalających określenie zjawisk społecznie patologicznych należą, 
przede wszystkim ich szkodliwość, niezgodność z istniejącym systemem społecz-
nym, […] czy określony typ zachowania, funkcjonowanie określonej instytucji 
jest uznawane za sprzeczne z ogólnie przyjętymi [...] wartościami społecznymi 
(Jarosz, 1980, s. 7-8). Ponieważ to, co w jednym społeczeństwie uważane jest 
za dewiację, w innym może być aprobowane. 

Patologia społeczna ma wiele terminów ją określającą, m.in.: dezorga-
nizacja społeczna, czy dewiacja. Powodem tego jest wieloznaczność pojęcia 
patologii, ponieważ badacze, naukowcy widzą w każdym zjawisku odrębne 
uwarunkowania, cechy charakterystyczne oraz czynniki wywołujące wystę-
powanie patologii. Zdaniem R. Faris pojęcie dezorganizacji społecznej jest 
określane, jako sprzeczność między mechanizmami oraz wzorami stosunków 
międzyludzkich. Sam autor rozumie przez to błędne funkcjonowanie części 
społeczeństwa i niemożność dotarcia do celu wcześniej obranego, a niezgod-
ność celów wspólnych wynika z źle pojętych obowiązków i ich wypełnianie 
przez urzędników i urzędy. Inny badacz, W. Ogburen uważa, że istnienie pa-
tologii społecznej jest wynikiem przedziału kulturowego. Jego zdaniem wszel-
kie zmiany zachodzące w społeczeństwie, a zwłaszcza te techniczne, zachodzą 
znacznie szybciej, niż te kulturowe, w wyniku, czego powstaje przepaść kul-
turowa między warunkami powstałymi ze zmian technicznych i organizacyj-
nych (powstanie nowych stosunków społecznych), a nie nadążającą za nimi 
strukturą układu poprzedniego. 

Jeszcze inaczej definiuje patologię społeczną R. Merton, który posługuję 
się koncepcją anomii, zapożyczoną od E. Durkheima. Anomia oznacza sy-
tuację, w której jednostka traktuje z należytym szacunkiem wszelkie normy  
i wartości występujące w społeczeństwie. Wynika z tego to, że samo społe-
czeństwo jest traktowane źle, ponieważ jednostka mimo tego, że posiada nor-
my i wartości, to ma do nich stosunek ambiwalentny. Uważa, że obowiązek 
przestrzegania podstawowych reguł funkcjonowania społeczeństwa nie jest jej, 
aż tak bardzo potrzebny do przetrwania. 

Do szczegółowego opisania zjawiska anomii, autor przedstawia typologię 
pięciu sposobów przystosowania się jednostki do życia społecznego: konfor-
mizm, oznacza akceptację celów kulturowych oraz instytucjonalizowanych 
środków, które wiążą się z wartościami i normami wyznawanymi przez dane 
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społeczeństwo; innowacja, czyli sposób gdzie jednostka zgadza się na cele 
kulturowe, rozumie wartości systemu społecznego ale ma przeciwskazania co 
do metod osiągania tych celów; rytualizm, rozumie się, jako przystosowa-
nie do powyższych konwencji, jednakże odrzucenie celów, jakimi kieruje się 
społeczeństwo przy jednoczesnej zgodzie na stosowanie środków, które mają 
zaprowadzić społeczeństwo do obranych celów. Oznacza to tyle, że należy 
trzymać się tych działań, które w społeczeństwie są stosowane od lat i sta-
wiane na piedestale; wycofanie się, oznacza odrzucenie celów oraz środków 
wspomagających realizację celów, inaczej mówiąc jest to zjawisko emigracji 
wewnętrznej; bunt, należy rozumieć dwojako, po pierwsze, jako odrzucenie 
celów kulturowych oraz zinstytucjonalizowanych środków dążących do osią-
gnięcia tych celów, a po drugie zaakceptowanie celów kulturowych i środków 
zinstytucjonalizowanych innego systemu, który chciałoby się wprowadzić na 
miejsce systemu odrzucanego.” (Podgórecki, 1969, s. 19-21).

Patologia indywidualna  
i społeczna w kontekście samobójstwa

Bardzo ciekawym i godnym poświęcenia czasu terminem obok patolo-
gii społecznej jest pojęcie patologii indywidulanej. Nie jeden z nas pomyśli, 
że różne zachowania dewiacyjne są przejawami patologii indywidualnej, czyli 
jest to problem jednostkowy. Nic bardziej mylnego. Ponieważ każde zacho-
wanie patologiczne powinno rozumieć się w dwojaki sposób: indywidualnie  
i społecznie. Zasada ta oznacza, że problem, jakim jest obarczony człowiek do-
tyczy jego samego, ale także może on wpływać na grupy społeczne, z którymi 
ta jednostka ma bezpośredni kontakt. (Podgórecki, 1969, s. 25).

Należy pamiętać, że istnieją takie zjawiska, w których bardzo dużą role 
odgrywa społeczeństwo, są nimi np.: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, 
czy samobójstwa. Nie określa się tutaj, że społeczeństwo jest bezpośrednią 
przyczyną zaistniałego zjawiska, lecz uważa się, że może być ono czynnikiem 
determinującym zachowania pozytywne i negatywne w tym względzie. 

Głównym założeniem niniejszej pracy jest poznanie czynników powo-
dujących istnienie zjawiska samobójstw, a zwłaszcza czynów targnięcia się na 
własne zdrowie i życie wśród młodzieży.

Samobójstwo, z łacińskiego suicidum, z angielskiego suicide, oznacza tyle, 
co odebranie sobie życia. Sam akt jest jednym z najokrutniejszych sposobów 
,,radzenia” sobie z problemami życia codziennego. Rozwiązywanie proble-
mów w ten sposób jest często zdeterminowane sytuacjami życia społecznego,  
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a w suicydologii (nauka o samobójstwach) znajdziemy twierdzenie, że samo-
bójstwo jest przejawem przeciwstawnej postawy człowieka do otaczającego go 
świata. (Pecyna, 2001, s. 260). Niektórzy uważają, że samo zjawisko samobój-
stwa ,,nie jest problemem” (Anthony, 1994, s. 21). Według autora zjawisko 
to jest symptomem problemów, sytuacji oraz tendencji. 

Problem polega na tym, że nie potrafimy tych czynników rozpoznać  
i rozwiązać. Suicydolog podaje podstawowe determinanty samobójstwa, jako 
symptomu: wiara, poczucie własnej wartości, sens i cel istnienia oraz 
umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Autor uważa, że wielką siłą 
w walce z przeciwnościami jest odpowiednia hierarchia wartości, w której na 
pierwszym miejscu jest wiara w Boga i wiara w siebie samego. Jego zdaniem 
osoby uduchowione mają więcej siły do radzenia sobie z przeciwnościami losu 
(Anthony, 1994, s. 22). 

O indywidualnym i społecznym charakterze zjawiska autodestruk-
cji pisze także B. Hołyst. Jego zdaniem próba odebrania sobie życia jest 
aktem przerwania ciągu życia z dwóch powodów: człowiek pełni w społe-
czeństwie wiele ról, a jego śmierć oznacza deprywację oczekiwań społe-
czeństwa, dlatego śmierć ma charakter społeczny; osoba działająca prze-
ciwko sobie, działa też przeciw społeczeństwu, które funkcjonuje dzięki 
określonemu systemowi wartości, służącemu osiąganiu celów jednostkowych  
i grupowych. Zdaniem autora, życie samo w sobie ma charakter społeczny,  
a samobójstwo jeżeli nawet popatrzeć na etiologię ma charakter indywidualny, 
ale w kategoriach skutków jest zawsze sprawą społeczną. (Hołyst, 1983, s. 12-13)

E. Durkheim także udowodnił, że samobójstwa są zjawiskiem patologii 
społecznej, które są głównie determinowane cechami grup społecznych, do 
których samobójcy należą (Jarosz, 1980, s. 55). Ten sam badacz pisał o roli 
społeczeństwa w problemie samozniszczeń, a jego teorię kontynuowali tacy 
naukowcy jak A. Henry i J. Short.

Według nich liczba popełnianych samobójstw jest odwrotnie proporcjonalna 
do liczby popełnianych zabójstw (Podgórecki, 1969, s. 137). Wychodzi na to, że 
w społeczeństwach gdzie jest duża liczba zabójstw powinna być mniejsza licz-
ba samobójstw i odwrotnie. Teoria ta ma dotykać także warstw społecznych. 
W niższych warstwach społecznych powinna być widoczna większa liczba za-
bójstw oraz mniejsza liczba samobójstw, a w warstwach wyższych – odwrotnie. 
Takie przypuszczenia wychodzą, według autorów z jeszcze dogłębniejszych 
przemyśleń. Mianowicie z hipotezy o ludzkim zachowaniu, kiedy zachowanie 
ludzkie ma ściśle odpowiadać oczekiwaniom innych, prawdopodobieństwo samo-
bójstwa jako reakcji na frustracje jest niskie, a prawdopodobieństwo zabójstwa 
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jako reakcji na frustracje jest wysokie. Wtedy natomiast, kiedy zachowania da-
nych osób są zwalniane z wymogów konformizmu w stosunku do żądań i oczeki-
wań innych, prawdopodobieństwo samobójstwa jest wysokie, a zabójstwa – niskie 
(Podgórecki, 1969, s. 137).

Stosując się do tego twierdzenia warstwy niższe, jako te, w których ocze-
kiwania są większe i spójne z przyczyn ekonomicznych i silniejszych więzi 
rodzinnych - charakteryzuje większa liczba zabójstw. Warstwy wyższe cha-
rakteryzuje mniejsza liczba zabójstw i większa liczba samobójstw. Dzieje się 
tak, dlatego bo oczekiwania są słabsze (Podgórecki, 1969, s. 137-138). Teoria 
autorów została oparta na badaniach demograficzno - statystycznych w Sta-
nach Zjednoczonych. Spotkała się z pewną krytyką, ponieważ istnieją spo-
łeczeństwa, w których obserwowalny jest wysoki współczynnik samobójstw  
i zabójstw.

Inna koncepcja, która jest modyfikacją teorii Shorta i Henry’ego powstała  
w oparciu o analizę samobójstw na Cejlonie i zakłada, że liczba samobójstw jest 
wprost proporcjonalna, a liczba zabójstw odwrotnie proporcjonalna do stopnia 
zwartości struktury społeczeństwa (Podgórecki, 1969, s. 139). Zwartość struk-
tury społeczeństwa, oznacza tyle, co stosowanie sankcji karnych w stosunku 
do drobnych odchyleń w działaniach jednostkowych - indywidualnych.

Koncepcja J. Gibbsa, która jest zaliczana do teorii socjologicznych mówi, 
że liczba samobójstw jest odwrotnie proporcjonalna do stabilności i trwałości sto-
sunków wewnątrz danej populacji (Podgórecki, 1969, s. 139).

Koncepcja K. Menninger’a wywodząca się z eklektycznej teorii freudy-
zmu, z zakresu teorii psychologicznych, głosi, że do samobójstwa są potrzebne 
trzy rzeczy: chęć zabicia, chęć bycia zabitym oraz chęć śmierci. Z. Freud 
zakładał, że każda jednostka pragnie żyć i pragnie umrzeć. Tak, więc człowiek  
z jednej strony chce śmierci, z drugiej pragnie zabijać i zwraca to pragnie-
nie do innych, aby wymierzyli śmierć w stronę jednostki (Podgórecki, 1969,  
s. 139). 

Sama problematyka samobójstw oraz prób samobójczych jest tematem 
otwartym i wciąż pojawiają się pytania, na które nie ma odpowiedzi. W psy-
chologii dzieci i młodzieży przyjmuje się, że za czyn samobójczy odpowiadają 
przede wszystkim takie czynniki jak: utrata osoby znaczącej we wczesnym 
dzieciństwie, reakcja agresywna na tę utratę, obwinianie się za śmierć bli-
skiego oraz poczucie winy za dokonaną agresję, a także oczekiwanie na karę. 
Doznania te są w mniejszym bądź większym stopniu złożonymi czynnikami 
motywacyjnymi, które są fundamentem każdej próby samobójczej. Jednakże 
należy zwrócić uwagę także na determinanty sytuacyjne, takie jak: pierwsze 
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pojawienie się myśli samobójczej oraz jakie bodźce te myśli wywołały. Ważne 
jest także sprawdzenie jak szybko doszło do rozwoju myśli oraz w jaki sposób 
jednostka chce odebrać sobie życie (Pecyna, 2001, s. 260).

Najczęściej zadawanymi pytaniami w tematyce samobójstw są:

•	 Dlaczego to się stało? 
•	 Dlaczego ta osoba to zrobiła? 

Są to kwestie o charakterze psychologicznym, ponieważ sięgają głęboko  
w zachowanie człowieka, jego motywy i schematy, które nim kierowały. To 
właśnie ostatnia myśl przed i w trakcie samobójstwa daje największe szanse 
na motywację i dynamikę czynu. Wiele tych motywów jest opisane w listach, 
pamiętnikach lub notatkach samobójcy, a także w pierwszych słowach odra-
towanych osób (Pecyna, 2001, s. 260).

Zachowania suicydalne –  
próba zdefiniowania

Próba zdefiniowania pojęcia samobójstwa nie jest jednoznaczna. Etiologia  
i potoczne rozumowanie mówi, że jest to odebranie sobie samemu życia. Wie-
lu badaczy wyjaśnia podane zagadnienie na własny sposób, opierając się na 
badaniach, obserwacjach. Otóż Diekstra podaje, że samobójstwo to wybrane, 
dobrowolne zachowanie, które w możliwie najkrótszym czasie ma spowodować 
własną śmierć (Albański, 2010, s. 68) Natomiast Kreiman definiując używa 
terminu akt samobójczy, wyjaśniając go, jako czyn niezakończony zejściem 
śmiertelnym, w którym jednostka świadomie dokonuje samouszkodzenia lub za-
żywa jakąkolwiek substancję w ilości znacznie przekraczającej wszelkie zalecenia 
lekarskie, albo ogólnie uznane dawki terapeutyczne (Albański, 2010, s. 68).

Niektórzy uważają samobójstwo za cel życiowy, co w pewnym sensie jest 
paradoksem. O takim zjawisku pisze B. Hołyst, który używa pojęcia zacho-
wanie suicydalne, jako ciągłość reakcji, które zostają wyzwolone w jednostce 
w czasie, gdy w jej świadomości pojawił się cel uśmiercenia się.

O celowym charakterze śmierci wspomina także Światowa Organizacja 
Zdrowia, która w 1986 roku zdefiniowała akt suicydalny jako, akt o skutku 
śmiertelnym, który zmarły ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku sam 
zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych (En-
cyklopedia pedagogiczna XXI wieku tom V R-St, 2006, s. 590). W Podręcz-
nej Encyklopedii Zdrowia, znajdziemy hasło samobójstwo ujmowane jako 
,,śmierć z wyboru” Podręczna Encyklopedia Zdrowia 2002, s. 192).
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Najbardziej znaną definicję w świecie nauk badających zjawisko autode-
strukcji, przedstawia w swoim dziele z 1897 roku ,,Le suicide”, E. Durkheim: 
On appelle suicide cas de mort qui resulte directement ou indirectement d’un 
acte positif ou negatif accompli par la victime elle-meme et qu’elle savait devoir 
produire ce resultat (Hołyst, 2012, s. 79). Tłumacząc, samobójstwem nazywamy 
każdy przypadek śmierci, jaki bezpośrednio lub pośrednio wynika, z pozytywnego 
lub negatywnego działania ofiary, która wiedziała, że da ono taki rezultat (Dur-
kheim, 2011, s. 53).

Próbą definiowania powyższego terminu trudziło się wielu badaczy, m.in.  
E. Stengel, który rozważa wpływ stanu świadomości na podjęcie decyzji o pró-
bie samobójczej. Wnioski doprowadziły go do teoretycznych analiz, iż samo-
bójstwo jest uznawane za zamach – czyli taki rozmyślny akt samouszkodzenia, 
który przed popełnieniem wyklucza w świadomości sprawcy pewność przeżycia 
(Hołyst, 2012, s. 80).

Do skategoryzowania problemu samobójstw badacze posługują się prze-
różnymi terminami, które na ogół oznaczają to samo. W literaturze przedmio-
tu możemy znaleźć m.in. takie pojęcia jak osobowość suicydalna. Jednostka 
mająca ten typ osobowości ma myśli samobójcze, bądź w przeszłości wykazy-
wała skłonności do autoagresji. W latach dziewięćdziesiątych pojawił się także 
termin samobójczość, jako zebranie wszystkich myśli i zachowań jednostek, 
które chcą osiągnąć w myślach, przez aktywne działanie, pasywne zaniechanie 
bądź zezwalanie na czynności do śmierci własnej albo uważają ją „jako moż-
liwy wynik działań” (Hołyst, 2012, s. 80). Autor podaje, że samobójczość 
możliwa jest u każdego człowieka, jednak najczęściej występuje w kryzysach 
psychospołecznych i zachorowaniach psychicznych. 

Kolejny badacz, A. Wiesman wraz ze współpracownikami akcentuje 
wyraźnie instrumentalny charakter samobójstwa, jako środka do osiągnięcia 
jakiegoś, ziemskiego celu, a nie, jako cel unicestwienia samego siebie (Hołyst, 
2012, s. 83).

Głównymi pojęciami związanymi ze zjawiskiem samobójstwa są: myśli 
samobójcze, przekazy samobójcze, groźby samobójcze, ryzyko samobójstwa, 
podwójne samobójstwo, samobójstwo rozszerzone i samobójstwo miejscowe. 
Wyjaśniając:

• Myśli samobójcze - są pierwszymi oznakami samozniszczenia, cha-
rakteryzującymi się formą aktywną - rozważania o śmierci, oraz formę pasyw-
ną - znalezienie się w sytuacji zagrażającej życiu. Ich nasilenie ma tendencję 
rosnącą od zwiewnych i krótko trwających, do uporczywych i stałych. 
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• Przekazy samobójcze - czyli wszelkie symptomy mające charakter 
wypowiedzi, czynów, zachowań. Wysyłanie tych przekazów może być świa-
dome bądź nieświadome dla osoby wysyłającej.

• Groźby samobójcze - taką metodę stosują osoby, których życzenia 
lub oczekiwania nie zostały spełnione.

• Ryzyko samobójstwa - ocena innej osoby, często specjalisty, że dana 
osoba chce targnąć się na własne życie. Wniosek taki jest wysuwany ze znajo-
mości sytuacji życiowej jednostki, patologicznych cech, czy reakcji otoczenia 
tej osoby. 

• Podwójne samobójstwo - dochodzi do niego, gdy dwie osoby uma-
wiają się na próbę samobójczą razem. O takim przypadku mówi film pt.: 
,,Sala samobójców” reżyserii Jana Komasy z 2011 roku. Przykład nieauten-
tyczny jednak pokazujący jak wielką siłę ma perswazja osoby drugiej.

• Samobójstwo rozszerzone - zwane złożonym, występuje w momen-
cie, gdy do aktu samobójczego zostaje przymuszona osoba, np.: w wynik nad-
chodzącej katastrofy w akcie ochrony bliskich. 

• Samobójstwo miejscowe - polega najczęściej na usunięciu bądź 
uszkodzeniu jakiegoś organu, narządu, gdy jednostka sądzi, że są one powo-
dem choroby. (Hołyst, 2012, s. 90-100).

Akt suicydalny jest zjawiskiem badanym przez wielu specjalistów z dzie-
dzin psychologii, kryminologii, socjologii, medycyny, czy pedagogiki. Jednak-
że jak dotąd nie udało się ustalić jednej, bezpośredniej przyczyny powstawania 
problemu. Pewien twórca amerykańskiej suicydologii stwierdził, że śmierć sa-
mobójcza młodych osób jest ,,zagadką” (Mrozek, 2016, s. 25). Tajemnicą są 
owiane mechanizmy oraz przyczyny wyborów, dlatego też problem ten jest 
określany tematem tabu, co nie wpływa pozytywnie na jego ujednolicenie.

Etapy zachowania suicydalnego i jego rodzaje

Termin zachowanie suicydalne nakreślił B. Hołyst. Jak się okazuje jest 
to pojęcie, które daje możliwość skategoryzowania aktu samozniszczenia oraz 
określenie jego etapów. Tak, więc wyróżniono cztery etapy rozwijania się my-
śli samobójczych:

a) samobójstwo wyobrażone - jest to uświadomienie sobie, że odebra-
nie życia uwalnia nas od problemów życiowych. Jest to myślenie widoczne u 
wielu ludzi, którzy jak najszybciej taką myśl próbują odrzucić od siebie;

b) samobójstwo upragnione - ten typ występuje u osób, które własną 
śmierć traktują, jako cel życiowy;
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c) samobójstwo usiłowane - pragnienie utraty życia wywołuje próby 
samobójcze, jednakże sam cel utraty życia nie jest osiągany;

d) samobójstwo dokonane - jest to właściwe działanie kończące się 
utratą życia przez jednostkę (Albański, 2010, s. 68)

Próbą skategoryzowania zjawi-
ska samobójstwa zajął się wspominany wcześniej  
E. Durkheim, jego podział wyróżnia samobójstwo:

a) altruistyczne - czyli odebranie sobie życia w imię społeczeństwa. 
Inaczej mówiąc jest to akt dbania o dobro innych, kosztem własnego życia. 
Przykładem takiego zachowania są próby samobójcze kamikadze (tj. kamika-
ze, czyli boski wiatr). Śmierć tutaj jest ceną za miłość do bliźniego, ważnych 
wartości czy przekonań. Pojawia się tutaj pojęcie zbyt daleko posuniętej so-
cjalizacji, czyli jednostka za bardzo przywiązuje się do życia w społeczeństwie 
poprzez bardzo silną integrację ze środowiskiem czy identyfikację z celami i 
wartościami grupy;  

b) egoistyczne - przyczyną wystąpienia tej formy autodestrukcji jest 
konflikt występujący między jednostką, a społeczeństwem lub rodziną. Jed-
nostka popełniająca samobójstwo nie liczy się ze skutkami, jakie ten czyn ze 
sobą niesie, nie obchodzą jej także wszelkie obowiązki wobec innych ludzi, ja-
kimi jest obarczona. Durkheim pisze, że ten rodzaj samobójstwa opisuje stan, 
w którym jednostkowe ja potwierdza się nadmiernie w stosunku do ja społecznego 
i jego kosztem, należałoby nazwać egoizmem, to szczególnemu typowi samobó-
jstwa będącemu wynikiem nadmiernej indywidualizacji możemy nadać nazwę 
samobójstwa egoistycznego (Durkheim, 2011, s. 269).

c) anomiczne - pojawia się w momencie zakłócenia i rozregulowania 
ładu społecznego (Pecyna, 2001, s. 276), czyli wszelkie normy, więzi są tak 
bardzo rozluźnione, że jednostka nie czuje potrzeby dłuższego życia. Ludzie 
popełniający samobójstwo czują się niechciani przez społeczeństwo, ponie-
waż nie ma wobec nich wydanych określonych dyrektyw lub są wpisani na 
margines społeczeństwa. Czynnikami sytuacyjnymi może też być utrata pracy, 
depresja ekonomiczna czy też nagły przypływ gotówki. 

Kolejny podział podała Ż. Płużek, która poprzez własne badania wyróż-
nia trzy typy samobójstw:

a) prawdziwe - czyli jasno zdeklarowana intencja odebrania sobie 
życia, zawierająca zwroty: chcę się zabić, już nie chcę dłużej żyć. Jednostka 
świadomie wybiera własną autodestrukcję;

b) rzekome - jednostka dopuszcza do siebie myśli samobójcze, jako 
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formę ucieczki od kłopotliwego życia, jednakże nie jest to określony przez 
nią wybór. Taki typ prób samobójczych wynika z ambiwalentnego stosunku 
do życia, gdzie jednostka chce żyć ale życie jest dla niej udręką, co wzbudza 
pragnienie jego utraty;

c) gesty samobójcze albo samobójstwo demonstracyjne - ten rodzaj 
zachowania suicydalnego mówi o próbach samobójczych bez pragnienia utra-
ty życia. Jednostka w sposób demonstracyjny ukazuje swoje emocje, ponieważ 
chce zwrócić uwagę innych, aby wzbudzić w nich litość i współczucie. Jed-
nakże zachowanie takie pokazuje bezradność jednostki i sytuacyjną beznad-
ziejność (Pecyna, 2001, s. 276).

Współczesna suicydologia podaje następujące rodzaje samobójstw:
a) fatalistyczne - jednostka nie widzi innej drogi wyjścia z beznadziej-

nej sytuacji, dlatego podejmuje próbę samobójczą. Mówi się tutaj najczęściej 
o osobach ciężko chorych;

b) samobójcze naśladownictwo - mówi o osobach, które poprzez 
naśladownictwo popełniają czyn samobójczy, np.: po przeczytaniu książki czy 
obejrzeniu filmu, gdzie główny bohater czuje podobne cierpienie co jednost-
ka. Poprzez odczuwanie tych samych emocji jednostka jest w stanie podzielić 
los bohatera (Pecyna, 2001, s. 277).

Według B. Hołysta istnieją także samobójstwa:
a) chroniczne - typ autodestrukcji nieobjętej statystyką, który może pr-

zybierać wielorakie postacie: zaniedbanie zdrowia, zamorzenie lub zaniecha-
nie czynności określonych narządów. Jednostka chce umrzeć ale rozciągając 
śmierć w czasie; mówi się tu także o samoukaraniu;

b) psychogenne - zwane przez prof. S. Wolfa, jako refleks unikowy. Re-
fleks ten tłumaczony jest, jako rozkaz mózgu mówiący o zaniechaniu jakiejś 
czynności danego organu lub zatrzymaniu pracy danego narządu; 

c) rozszerzone (złożone, kompleksowe) - pojawia się, gdy jedna lub 
więcej osób za własną zgodą lub wbrew woli zostaje włączona do aktu sa-
mobójstwa; mówi się tutaj najczęściej o małżonkach, członkach sekt czy dzie-
ciach, a czynnikami powodującymi śmierć są choroby psychiczne, głębokie 
ideologie czy motywy religijne;

d) parasamobójstwo - czyli pozorowanie próby samobójczej; najczęś-
ciej spotykane u nastolatków (Albański, 2010, s. 71-72).

Innymi rodzajami samobójstw są: samobójstwa emocjonalne i uświa-
domione. Pierwsze z nich charakteryzuje się gwałtownością i emocjonalno-
ścią: wzruszenie, smutek. Głównie działa impuls, który może być wynikiem 
stanów psychicznych bądź fizjologicznych. Jednostka jest pod wpływem tak 
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gwałtownych uczuć, emocji, że nie jest w pełni świadoma swego poczynania. 
Samobójstwa uświadomione to wynik ścierania się rozmaitych jaźni, które 
zamieszkują w jednostce. Ścieranie doprowadza jednostkę do wyobrażenia sie-
bie samego, jako najbardziej negatywną osobę spośród innych. Samobójstwo 
tłumaczone jest tutaj, jako usunięcie istniejącej przepaści między negatywnym 
obrazem samego siebie, a dobrym postępowaniem i spełnianiem dobrych 
uczynków. Jednostka nie jest w stanie pojąć, jak tak zła osoba może robić coś 
dobrego (Podgórecki, 1969, s. 141).

Podsumowanie

Od zarania ludzkości człowieka interesowały zagadnienia związane z tar-
gnięciem się na własne życie i popełnienie samobójstwa. Problemartyka ta 
zalazła odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Problem dotyczący samo-
bójstw jest bardzo widoczny w skali światowej i nadal jest w zainteresowa-
niach naukowców i badaczy.  Otóż, coraz więcej dotkniętych tym zjawiskiem 
jest ludzi młodych, rozpoczynających fazę wchodzenia w dorosłość. Durk-
heim w swoich rozważaniach i badaniach wychodził z założenia i udowodnił, 
że samobójstwa są zjawiskiem patologii społecznej, które są głównie determi-
nowane cechami grup społecznych, do których samobójcy należą. Ten sam 
badacz pisał o roli społeczeństwa w problemie samozniszczeń, a jego teorię 
kontynuowali tacy naukowcy jak A. Henry i J. Short. Każdy człowiek chce 
być szczęśliwym i pragnie się realizować, a kiedy na jego drodze staja prze-
szkody i brak wsparcia z zwewnątrz doprowadza go do załamania nerwowego 
i argnięcia się an własne życie. Przyczyn do popełnienia samobójstwa może 
być wiele i sa one zależne od wielu czynników. Warto zatem być czujnym na 
zachodzące zmiany we współczesnym świecie w którym to zycie człowieka 
narażone jest na różnego rodzaju destrukcyjne sytuacje, które mogą być przy-
czyna samobójstw. 
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STRESZCZENIE

Współczesny człowiek jest narażony na wiele destrukcyjnych zjawisk, które często 
są powodem i przyczyna samobójczych aktów. Ten stan suicydalny jest zjawiskiem 
badanym przez wielu specjalistów z dziedzin psychologii, kryminologii, socjologii, 
medycyny, czy pedagogiki. Jednakże jak dotąd nie udało się ustalić jednej, bezpośred-
niej przyczyny powstawania problemu. Pewien twórca amerykańskiej suicydologii 
stwierdził, że śmierć samobójcza młodych osób jest ,,zagadką”. Tajemnicą są owiane 
mechanizmy oraz przyczyny wyborów, dlatego też problem ten jest określany tema-
tem tabu, co nie wpływa pozytywnie na jego ujednolicenie.

Słowa kluczowe: samobójstwa, człowiek, teorie, myśli, przyczyny, zjawiska

SUMMARY

Modern man is exposed to many destructive phenomena, which are often the cau-
se and cause of suicidal acts. This suicidal state is a phenomenon studied by many 
specialists in the fields of psychology, criminology, sociology, medicine, and peda-
gogy.However, no single direct cause of the problem has been identified so far. One 
founder of American suicidology stated that the suicide death of young people is  
a “mystery”. The mechanisms and reasons for the elections are a mystery, which 
is why this problem is referred to as a taboo, which does not positively affect its 
unification.

Keywords: suicide, man, theories, thoughts, causes, phenomena
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Wstęp 

Autyzm dziecięcy na gruncie literatury przedmiotu przedstawiany jest 
jako zaburzenie o rozległym charakterze. Jak podkreśla Aleksandra Maciarz 
ma ono charakter kompleksowego syndromu wraz z wieloma różnorodnymi 
symptomami. Powoduje to, że autyzm dziecięcy jest zaburzeniem zarówno 
niejednorodnym jak i wielopostaciowym (Maciarz, 2000, s. 9). Iwona Chr-
zanowska zaznacza, że wokół omawianej problematyki występują liczne kon-
trowersje. Zdaniem autorki mówić należy o spektrum autyzmu, czyli takim 
obszarze, na gruncie którego można wyodrębnić trzy typy osób o charakterys-
tycznych cechach autystycznych. Osoby te charakteryzują się odmiennymi 
oczekiwaniami od otaczającego środowiska, wykazują także odmienne mecha-
nizmy oraz przyczyny rozwojowych trudności (Chrzanowska, 2012, s. 107). 
Jak wskazują natomiast Jolanta Wasilewska, Elżbieta Jarocka-Cyrta oraz  Ma-
ciej Kaczmarski: „objawy dotyczące trzech osiowych kierunków rozwoju określane 
są mianem tzw. triady autystycznej i obejmują: zaburzenia rozwoju społecznego, 
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deficyty i dysfunkcje w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), zabur-
zenia behawioralne. Zmienność fenotypowa autyzmu obejmuje również różny 
poziom rozwoju umysłowego – upośledzenie funkcji poznawczych” (Wasilewska, 
Jarocka-Cyrta, Kaczmarski, 2009, s. 40). Z powyższą wypowiedzią korespon-
duje także  Kazimierz Zabłocki, który wskazuje że  zaburzenia autystyczne to 
szereg wielu nieprawidłowości rozwojowych, które są zróżnicowane pod wz-
ględem zarówno etiologii jak i specyfiki funkcjonowania jednostki. W związ-
ku z tym problemy wychowawcze oraz edukacyjne dzieci z autyzmem zależne 
są od ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Jednak, jak podkreśla 
K. Zabłocki wskazać można na pewien obszar  charakterystyczny dla tej gru-
py.  Autor podkreśla, że występujące najczęściej zaburzenia i nieprawidłowoś-
ci plasują się w obrębie rozwoju społecznego (Zabłocki, 2002, s. 65). Judith  
Bluestone wskazuje ponadto, jako wspólny obszar, komunikację. Podkreśla-
jąc jednocześnie, że na gruncie rozważań,  przez pryzmat pracy dydaktyczno- 
wychowawczej z dzieckiem z autyzmem, to właśnie komunikacja jest czyn-
nikiem determinującym zarówno jakość jak i skuteczność wychowawczych, 
dydaktycznych i terapeutycznych oddziaływań. Autor podkreśla także, że 
całościowe funkcjonowanie dziecka z autyzmem jest także determinowane 
problemem zarówno z tworzeniem wzorów jak i z  jednością zmysłów. Bo-
wiem dziecko z autystycznymi tendencjami podejmuje próby odnalezienia 
sekwencji porządku w zdezorganizowanej i podlegającej permanentnym pr-
zemianom rzeczywistości. Naturalnym jest bowiem, że dziecko z autyzmem 
dążyć  będzie, zdaniem  J. Bluestone, do wdrożenia przewidywalnych sekwen-
cji ładu i porządku oraz całkowitej eliminacji chaosu (Bluestone, 2012, s. 89). 

 Kontynuując rozważania dotyczące specyfiki autyzmu wczesnod-
ziecięcego należy podkreślić, że omawiany zespół zaburzeń, związany jest  
z wrodzonymi dysfunkcjami układu nerwowego. Jak wskazuje literatura prze-
dmiotu etiologia zjawiska jest wieloczynnikowa i stosunkowo skomplikowana. 
Objawy nasilają się i są szczególnie zauważalne przed trzecim rokiem życia. 
Jak akcentuje Urszula Bigas zarówno u niemowląt jak i dzieci przed drugim 
rokiem życia mogą występować poszczególne objawy ze spektrum autyzmu. 
Objawy te warunkują: wystąpienie charakterystycznego syndromu niechęci 
do nawiązywania relacji społecznych, systematyczne zachowania, unikanie 
komunikacji (Bigas, 2012, 361-365). Przedstawione zachowania są jednak 
na gruncie literatury przedmiotu postrzegane jako  swoistego rodzaju intenc-
jonalne zachowania o charakterze celowym. Ich autotelicznym celem jest bo-
wiem komunikacja, jednak taka która do zaakceptowania jest przez dziecko  
z autyzmem (Markiewicz, 2004, s.91). Jest to spowodowane zdaniem Barbary 
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Winczury  faktem, iż „ (...)wszelka niekomunikatywność, zrywanie kontaktu  
z otoczeniem, wycofywanie się z niego to swoistego rodzaju szukanie porozumie-
nia przez dziecko autystyczne (…)” (Winczura, 2004, s.91). 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zaburzenia rozwoju społecznego nie 
zawsze zauważalne są we wszystkich etapach. Jak wskazuje jednak U. Frith 
istotnym etapem rozwojowym jest wczesne dzieciństwo. Bowiem zdaniem 
autora: „Wczesne dzieciństwo – od 3. do 5. roku życia – to okres, w którym 
izolacja dziecka autystycznego od świata innych ludzi sięga zenitu. (…) U dzieci 
autystycznych w wieku 5 lat często obserwuje się postępy w rozwoju umiejętności 
społecznych i ogólnego przystosowania. Postępy socjalizacyjne dokonują się zresztą 
u tych dzieci podczas całego rozwoju”(Frith, 2009, s. 132).  Jak akcentuje Lorna 
Wing, wspomniana izolacja, jest także wynikiem często spotykanych zacho-
wań agresywnych, destrukcyjnych działań, braku ich przyczynowo-skutkowej 
analizy. Towarzyszący temu nieustanny lęk potęguje niechęć do podejmo-
wania kontaktu i często wrogie, reakcje obronne (Wing, 2005, s. 118). Jak 
akcentuje K. Zabłocki: „Część naukowców uważa, że jedną z przyczyn ubogich 
kontaktów dzieci z autyzmem z rówieśnikami są ograniczone umiejętności zaba-
wy. Dzieci te, nie nawiązując przyjaźni, nie mają możliwości ćwiczenia wielu 
umiejętności społecznych, takich jak: funkcjonowanie w grupie, współpraca, kon-
trola własnej impulsywności” (Zabłocki, 2005, s. 82). Należy także podkreślić, 
iż na całokształt realizacji procesu wychowawczego oraz edukacyjnego rzu-
tują różnorodne problemy występujące u dzieci z autyzmem. Do najczęściej 
wymienianych na gruncie literatury przedmiotu można zaliczyć: zaburzenia 
przewodu pokarmowego, symptomy zatrucia metalami ciężkimi  (Dawidi-
uk, 2009, s.24), zaburzenia snu, występowanie grzybów Candida,  osłabiona 
odporność immunologiczna i liczne alergie (Pisula, 2010, s.63). Na potrze-
by niniejszych rozważań należy podkreślić także zachowania stereotypowe 
występujące u dzieci z autyzmem. Jak wskazuje J. Błeszyński: „We wczesnym 
autyzmie, do ukończenia 12. miesiąca życia – stereotypie współwystępują z ogól-
nym niepokojem; koncentrują się głównie w ruchach dłoni i głowy; około 2. roku 
życia zajmują centralne miejsce w zachowaniu dziecka, poszerza się ich repertuar; 
nasilenie zachowań lękowych i reakcje o silnej ekspresji; zabawa ma charakter 
stereotypowy, schematyczny” (Błeszyński, 2011, s. 96). Warto podkreślić, że 
na gruncie literatury przedmiotu spotkać można różnorodne egzemplifikacje 
sztywnych wzorców zachowań. Występuje także różnorodne ich nazewnictwo 
np. fiksacje, manieryzmy, stereotypie, perseweracje, kompulsje, obsesje i inne 
(Charman, Bair, 2002, 289-300). 
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Istotne zagadnienie dotyczące funkcjonowania dziecka z autyzmem we 
współczesnej rzeczywistości szkolnej podejmuje także Iwona Chrzanowska. 
Podkreśla bowiem, że  autyzm powoduje podejmowanie przez dziecko cha-
rakterystycznej, odmiennej od powszechnie znanej,  roli ucznia. Autorka ws-
kazuje w związku z tym na pewną swoista zależność. Jeśli w rzeczywistości edu-
kacyjnej występuje uczeń z autyzmem to konieczne jest także występowanie 
odpowiednio przygotowanych do pracy nauczycieli i pedagogów. Badaczka 
podejmuje tematykę wiedzy współczesnych i przyszłych pedagogów na temat 
autyzmu oraz szeregu dylematów związanych z kształceniem i integracją na 
płaszczyźnie edukacyjnej. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na obecność 
krzywdzących stereotypów na temat  autyzmu w wybranej grupie społecznej. 
Dowodzi to także braku odpowiedniego zaplecza wiedzy i umiejętności, które 
kluczowe są dla podejmowania właściwej pracy na rzecz wielopłaszczyznowe-
go rozwoju dziecka z autyzmem (Chrzanowska, 2012, s. 109-114). 

Studium indywidualnego przypadku 

Przed rozpoczęciem właściwej analizy zebranych danych warto wskazać 
na założenia metodologiczne badań własnych. Celem niniejszego opracowania 
uczyniono przygotowanie programu pracy z dzieckiem z autyzmem w szkole 
podstawowej. Problemy szczegółowe dotyczyły następujących obszarów: cha-
rakterystyka demograficzna dziecka, funkcjonowanie chłopca w poszczegól-
nych sferach: sfera społeczno-emocjonalna, sfera poznawcza, samoobsługa, 
komunikacja, integracja sensoryczna oraz  sprawność motoryczna. W celu re-
alizacji zaplanowanej eksploracji badawczej przyjęto uzasadnione teoretycznie 
zabiegi koncepcyjne oraz instrumentalne, które obejmują całość postępowania 
badacza, a następnie zmierzają do rozwiązania danego problemu naukowego. 
Na potrzeby niniejszych badań przyjęto  metodę badawcza jaką jest studium 
indywidualnego przypadku. W jego obrębie można zauważyć szeroki kon-
tekst filozoficzny. Jak wskazuje Władysław Tatarkiewicz pierwsze opracowa-
nia wykorzystujące omawianą metodę odnaleźć można w twórczości znanych 
filozofów: Sokratesa, Platona czy Arystotelesa (Tatarkiewicz, 1999,  s. 70-74). 
Na gruncie literatury metodologicznej wskazuje Tadeusz Pilch na następującą 
definicję metody indywidualnych przypadków: „...jest sposobem badań, polega-
jących na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje 
wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej wid-
zianych przez pryzmat biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie dia-
gnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych” (Pilch, 



49

... PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM ... 

1974, s. 62). Na gruncie wskazanej definicji zauważamy, że charakteryzuje się 
ona swoistego rodzaju odmiennością od metod stosowanych na gruncie ped-
agogiki. Z definicją przedstawioną przez T. Pilcha koresponduje Mieczysław 
Łobocki, wskazując że „metoda indywidualnych przypadków i metoda monogra-
ficzna tworzą dwie różne odmiany tzw. »studium przypadku«, tj. w jego wąskim 
i szerokim ujęciu” (Łobocki, 2000, s. 245-250). 

Biorąc zatem pod uwagę, jak wykazano w rozważaniach wstępnych ni-
niejszej publikacji, uczeń z autyzmem charakteryzuje się potrzebą zindywidu-
alizowanej oceny jego możliwości, kompetencji i problemów. Wskazana nato-
miast przez T. Pilcha definicja daje podstawy sądzić, iż wybrana do niniejszej 
analizy metoda studium indywidualnego przypadku pozwala na dokładną  
i wielopłaszczyznową eksplorację omawianej problematyki. Podczas realizac-
ji badania zastosowano następujące techniki badawcze: wywiad kwestiona-
riuszowy z wychowawcą klasy, wywiad kwestionariuszowy z  nauczycielem 
współorganizującym kształcenie integracyjne, wywiad kwestionariuszowy  
z nauczycielem – logopedą, obserwacja oraz desk research. Zastosowane tech-
niki badawcze pozwoliły na zebranie materiału źródłowego i dokonanie opra-
cowania studium przypadku chłopca. 

Oskar K. ur. X.X.2012 1

Oskar urodził się w 2012 roku. W roku szkolnym 2018/2019 uczęs-
zczał do oddziału przedszkolnego w szkole ogólnodostępnej. Na podstawie 
relacji matki rozwój dziecka przebiegał prawidłowo do 2 roku życia. Matka 
porównywała osiągnięcia syna do rozwoju starszego brata. Zauważone, przez 
nią oraz przez kadrę pedagogiczną przedszkola, problemy w nawiązywaniu 
relacji społecznych oraz nieprawidłowości w całościowym rozwoju zaowoco-
wały konsultacją w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Decyzją spec-
jalistów w roku szkolnym 2016/2017 wydano opinię o potrzebie wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka. Zespół orzekający postanowił o potrzebie 
kształcenia specjalnego. W dokumentacji jednoznacznie wskazano, że organi-
zacja zarówno procesu wychowania jak i edukacji powinna przebiegać w op-
arciu o stosowanie specjalnych metod i form pracy dostosowanych dla dzieci  
z autyzmem. Kluczowym zadaniem wychowawcy oraz innych podmiotów 
współtworzących proces edukacyjny i terapeutyczny chłopca jest, jak wynika  
z dokumentacji, operacjonalizacja celów edukacyjnych i terapeutycznych oraz  

1  Imię dziecka zmienione. Dzień i miesiąc urodzenia ukryty, rok urodzenia zgodny ze stanem 
faktycznym. 
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dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i  możliwości dziecka. Ponadto 
występuje konieczność dostosowania pomieszczeń oraz taka organizacja życia 
zespołu klasowego, która pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie chłopca 
poprzez zredukowanie liczby bodźców. W oparciu o materiał źródłowy (uzu-
pełniony kwestionariusz wywiadu z wychowawcą, uzupełniony kwestiona-
riusz wywiadu z nauczycielem współorganizującym kształcenie integracyjne, 
uzupełniony kwestionariusz  wywiadu z nauczycielem logopedą, analiza or-
zeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, analiza opinii o potrzebie wc-
zesnego wspomagania rozwoju dziecka, obserwacja pracy chłopca – arkusz 
obserwacyjny, analiza wstępnej diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki  
w szkole podstawowej, analiza prac plastycznych i technicznych wykonywa-
nych przez chłopca, analiza ćwiczeń i zeszytów szlaczków) opracowano cha-
rakterystykę funkcjonowania chłopca w poszczególnych sferach. Przedstawia 
się ona następująco: 

1. Sfera społeczno-emocjonalna - Chłopiec wchodzi w relacje z rówieś-
nikami. Nawiązuje krótki kontakt wzrokowy oraz wspólne pole uwagi. Wy-
kazuje zainteresowanie otoczeniem, krótko bawi się zabawkami i stosunkowo 
szybko  ulega znudzeniu. Samodzielnie poszukuje następnych aktywności.  
W kontaktach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły okazuje szacu-
nek i  używa zwrotów grzecznościowych.  W zachowaniu jest swobodny. Po-
dczas zabaw nie zawsze przestrzega obowiązujących, w społeczności klasowej,  
reguł i zasad (często rzuca klockami, nie zawsze sprząta zabawki po zakończe-
niu zabawy – konieczne przypomnienie ze strony nauczyciela). 

2. Sfera poznawcza - Uwaga  krótkotrwała,  łatwo się dekoncentru-
je, często zmienia aktywności, jest nadpobudliwy, wykazuje wzmożoną ak-
tywność.  W sytuacji zadaniowej początkowo słucha poleceń i je wykonuje, 
reaguje na zakazy. Dość szybko pojawiają się u dziecka oznaki zniecierpli-
wienia i trudności ze skupieniem uwagi. Dominuje uwaga mimowolna, któ-
ra  pobudzona jest przez interesujące przedmioty lub czynności. Wymaga 
powtórzeń, poleceń i mobilizacji do wykonania zadania.  Potrafi dopasować 
trzy kształty do układanki, postawić wieżę z  wielu klocków, złożyć obrazek  
z 4 części, bawi się wodą i innymi substancjami : wlewa, wsypuje do pojem-
ników, przesypuje , przelewa z pojemnika do pojemnika, układa wg. prostego 
wzoru.

3. Samoobsługa - W zakresie samoobsługi czasami oczekuje pomocy ze 
strony nauczyciela, ma problemy z prawidłowym zakładaniem butów. Zgłas-
za  potrzeby  fizjologiczne, samodzielnie je i pije,  utrzymuje prawidłową post-
awę w trakcie spożywania posiłku.
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4. Komunikacja - Zasób słownictwa czynnego i biernego jest w normie. 
Występuje wada wymowy. Chłopiec poprawnie identyfikuje i nazywa przed-
mioty, liczy do 10, poprawnie nazywa kolory. Oskar głoski dentalizowane: sz, 
ż, cz, dż, s,z, c, dz najczęściej zmiękcza, zdarza się też poprawna artykulacja 
tych głosek. Substytuuje głoski k na t, f na ch, r na l, li na ly. Przy wymowie 
trudniejszych słów występują uproszczenia, elizje, przestawki. Jego artykulacja 
w dużym stopniu jest zgodna z wiekiem rozwojowym.  Wypowiedzi chłopca 
są równoważnikowe i krótkie. Oskar ma trudności ze zrozumieniem poleceń 
złożonych i wyrażaniem relacji przyczynowo- skutkowych.  Dziecko częs-
to nie odpowiada na pytania tylko wraca do spraw które go zainteresowały. 
Chłopiec ma trudności z  samorzutnym opowiadaniem, co widzi na obrazku, 
ale stara się odpowiadać na pytania do ilustracji. 

5. Integracja sensoryczna - Słuch, smak , węch, wzrok  pozostają  
w normie. Układ dotykowy -bez cech nadwrażliwości, czy podwrażliwości. 
Preferuje zabawy w tzw. dziecięce masażyki wg. Bogdanowicz, lubi aktywnoś-
ci związane z brudzeniem - czyli lepienie w plastelinie, ciastolinie, zabawy 
piaskiem kinetycznym, malowanie 10 palcami, zabawy z pudełkami senso-
rycznymi wypełnionymi ryżem, fasolą, grochem. Układ prioprioceptywny 
cechuje podwrażliwość - chętnie korzysta z zabaw ruchowych, bardzo lubi się 
wspinać. Preferuje mocny docisk, podczas zabawy często mocno uderza ci-
ałem o ziemię, podłogę. Dziecko poszukuje docisku, ma dużą potrzebę baras-
zkowania, często upada na kolana, chętnie się siłuje, bardzo lubi intensywne 
skakanie. Układ przedsionkowy cechuje podwrażliwość. Oskar bardzo często 
dąży do zmian aktywności, jest  nadruchliwy, biega, skacze. Ma trudności  
z utrzymaniem dłużej pozycji siedzącej.  Nie unika szybkiego ruchu. Szybko 
się rozprasza.

6. Sprawność motoryczna - Motoryka mała –posługuje się prawą ręką 
. Sprawność  manualna znacznie obniżona: - rysunki chłopca wymagają ws-
parcia ze strony nauczyciela. Potrafi samodzielnie odwzorować wzór z przy-
kładowego obrazka, nie potrafi jednak samodzielnie go stworzyć. Lubi ma-
lować farbami oraz maluje techniką 10 palców na dużych arkuszach papieru. 
Robi wałeczki z plasteliny, podnosi drobne przedmioty i wkłada do pudełka 
z otworem, nakłada klocki na kołek itp. Motoryka duża – chłopiec preferuje 
zabawy na dywanie, samodzielnie wchodzi i schodzi po schodach. Ogólna 
sprawność motoryczna dobra, adekwatna do wieku2.

2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie pozyskanego materiału źródłowego
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Na podstawie wyżej przedstawionej charakterystyki funkcjonowania 
chłopca opracowano  propozycję wielopłaszczyznowych oddziaływań. W ob-
rębie każdej ze sfer funkcjonowania wskazano cel ogólny oraz cele szczegó-
łowe z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji chłopca 
oraz trudności niewynikających z zaburzenia rozwojowego. W obrębie każdej 
sfery wskazano propozycję działań dydaktycznych (program procesu wspoma-
gania). Opracowanie prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Odniesienie  diagnozy do programowania procesu wspomagania: 

Sfera rozwoju 
dziecka

Cel ogólny Cele szczegółowe Program procesu  
wspomagania 

Sfera społeczno-  
emocjonalna

Intensywna, glo-
balna stymulacja 
rozwoju społecz-
nego i emocjonal-
nego

-nauka umiejęt-
ności przebywania 
w grupie oraz 
opanowanie um-
iejętności wspól-
nej zabawy; 

-wdrażanie do 
uczestnictwa w 
różnych formach 
życia społecznego 
i kulturalnego; 

- wpajanie  norm  
i zasad współżycia 
społecznego; 

-eliminowanie 
(wygaszanie)  

„zachowań trud-
nych”; 

- rozwijanie poczu-
cia akceptacji  
i bezpieczeństwa;

Zabawy tematyczne  
z wykorzystaniem pacy-
nek i książeczek , history-
jki obrazkowe, ćwiczenia 
rozluźniające, relaksacja, 
wykorzystanie systemu 
kolorowej oceny  do 
wygaszania zachowań 
trudnych, zastosowanie 
pochwały /nagrody 
społecznej. 

Sfera poznawcza: 
Pamięć, uwaga, 
myślenie 
percepcja wzrokowa  
i słuchowa

Intensywna, glo-
balna stymulacja 
rozwoju pozna-
wczego

-dynamizowanie 
procesów pamięci 
i uwagi; 

- wdrażanie do ro-
zumienia prostych 
i bardziej złożo-
nych poleceń; 

- wydłużanie kon-
centracji uwagi;

Dobieranki, zgadywanki, 
drewniane układanki, 
puzzle, składanie obraz-
ków z części, klasyfiko-
wanie według kryterium: 
kształt, kolor, kryterium 
użycia, szukanie ukrytego 
przedmiotu, wyszuki-
wanie elementów na 
obrazku, wyodrębnianie, 
grupowanie, rysowanie, 
malowanie, lepienie itp. 
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Samoobsługa:

- jedzenie 
-ubieranie się 
- toaleta 
- inne

Kształtowanie 
maksymalnej 
samodzielności 
oraz zaradności w 
sytuacjach życia 
codziennego

- kształtowanie 
umiejętności 
samodzielne-
go  ubierania 
elementów  gar-
deroby, w tym 
obuwia , 

- kształtowanie 
umiejętności 
samodzielnego  
mycia rąk; 

-kształtowanie 
nawyków porząd-
kowych; 

-rozwijanie samod-
zielnej aktywności 
zabawowej;

Angażowanie dziecka 
w kontakt fizyczny z 
terapeutą – naśladowanie, 
zabawy tematyczne z lal-
kami i pluszakami naśla-
dujące czynności mycia 
i wycierania rąk, zabawy 
naśladowcze – ubieranie 
obuwia. 

Komunikacja Rozwijanie umie-
jętności komuni-
kacyjnych.

nawiązanie kon-
taktu emocjonal-
nego z dzieckiem; 

-naśladowanie 
przez dziecko 
określonych czyn-
ności i gestów; 

-reagowanie na 
zakazy np. „nie 
wolno”,  

-wskazywanie 
przez dziecko pos-
zczególnych części 
ciała i sygnalizo-
wanie potrzeb; 

-stosowanie zasady 
krótkich, wzmac-
nianych głosem 
poleceń (włącza-
nie intensywnej 
mimiki twarzy),

-rozwijanie komu-
nikacji wg. możli-
wości dziecka, 
stosowanie wyp-
racowanych sym-
boli komunikacji 
alternatywnej, 

Utrzymywanie kontaktu  
wzrokowego, emocjonal-
nego i słownego z wykor-
zystaniem  przedmiotów  
i piktogramów;  kojarze-
nie słów z przedmiotem/
czynnością;  zastosowanie 
ćwiczeń wzmacniających 
aparat artykulacyjny ;  

- komunikacja „od”  
i „do”; naśladowanie  
i współdziałanie w zaba-
wie i  w sytuacjach zada-
niowych;  komunikacja 
z rodzicami i rówieśnika-
mi;  stosowanie „ kąpieli 
słownej „ podczas wyk-
onywania  codziennych 
czynności;   

-masaże logopedyczne, 
rytmogesty i kreacje 
ruchowe, wdrażanie 
programów  słuchowych 
typu: ,,Słucham i uczę 
się mówić” – ,,Samo-
głoski i wykrzyknienia”, 

,,Wyrażenia dźwięko-
naśladowcze"
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-wzbogacanie 
sposobów porozu-
miewania się 
 z otoczeniem, ro-
zwijanie  słownika 
czynnego  
i biernego,  

-kształcenie słuchu 
– aparatu odbiorc-
zego, 

-usprawnianie 
układu oddecho-
wego, fonacyjne-
go (wzmocnienie 
mięśni odde-
chowych  
i fonacyjnych, 
usprawnianie 
artykulatorów).

Integracja  
sensoryczna 

Węch, słuch, wzrok, 
dotyk, równowaga, 
czucie głębokie

Ukształtowanie 
świadomości 
własnego ciała

-normalizacja 
układu prioprio-
ceptywnego, 

-normalizacja 
układu przedsi-
onkowego

Dostarczanie dużych 
dawek wrażeń prop-
rioceptywnych w celu 
poprawienia czucia ciała 
i regulacji stanu pobud-
zenia;  

- Skakanie na: piłce  
z uszami, trampolinie,  
a także  skoki żabki, koły-
sanie się 

- Korzystanie z placu 
zabaw: drabinki, zjeżdżal-
nie, huśtawki, piaskowni-
ca, zabawy  
w siłowanie, przepy-
chanki. 

- Kręcenie się w siadzie 
na kocu na śliskiej pow-
ierzchni. 

Sprawność motory-
czna 

Motoryka duża, mała 

stymulacja  
rozwoju rucho-
wego,

-stymulacja funk-
cji percepcyjno – 
motorycznych, 

- rozwijanie spra-
wności grafomo-
torycznej, rozwi-
janie elastyczności 
i precyzji ruchów 
dłoni i palców

 

Ćwiczenia rozluźniające 
–np. zabawy z wodą, ma-
lowanie dłońmi, zabawy 
manipulacyjne (np. doty-
kanie, ściskanie, otwiera-
nie, nakładanie rożnych 
przedmiotów, 

-ćwiczenia usprawniające 
pracę ręki i dłoni, różno-
rodne ćwiczenia ma-
nualne, m.in. rysowanie, 
malowanie, wydzieranie, 
gniecenie, lepienie, przy-
klejanie)
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Aktywność własna 
(preferencje dziecka) 

-zainteresowania

- manipulacja

- zabawy: tematyczne, 
konstrukcyjne, ryso-
wanie, czytanie/oglą-
danie książeczek, 

Intensywna, glo-
balna stymulacja 
rozwoju pozna-
wczego, społecz-
nego, emocjonal-
nego, ruchowego

-usprawnianie  
i wydłużanie um-
iejętności koncen-
tracji uwagi, 

- poznawanie 
bliższego i dalsze-
go  otoczenia , 

-rozbudzanie 
zainteresowania 
otoczeniem 
społecznym 

Zabawy tematyczne 
zgodne z preferencjami 
dziecka, podążanie za 
dzieckiem – obserwacja – 
modelowanie aktywności 
w pożądanym kierunku , 
dostarczenie książeczek – 
zabawy z tekstem  
i obrazkiem, zastoso-
wanie w terapii różno-
rodnych przedmiotów 
( zabawek oraz przed-
miotów występujących 
w otoczeniu dziecka ) 
do manipulacji i zabawy 
dowolnej  kierowanej  , 
urozmaicanie zajęć tera-
peutycznych poprzez wy-
korzystanie dostępnych 
pomocy i pomieszczeń 
do terapii i zabawy.

Źródło: opracowanie własne 

Wnioski

Nauczanie dziecka z autyzmem można postrzegać w kategorii nie tylko 
różnorodnych dylematów ale także wyzwań dla współczesnej szkoły. Pod-
kreślić należy, iż dziecko ze spektrum autyzmu wymaga zarówno interperso-
nalnego jak i indywidualnego wsparcia we wszystkich obszarach działalności 
edukacyjnej. Nie ulega wątpliwości, iż umiejętności interpersonalne niez-
będne są do prawidłowego tworzenia oraz podtrzymywania relacji z innymi 
ludźmi. Należące do grupy psychospołecznych kompetencji miękkich, umie-
jętności społeczne bywają niewymierne i nie ma możliwości ich precyzyjnego 
oszacowania. Mając jednak na uwadze fakt, że odgrywają szczególnie istotną 
rolę w społecznej adaptacji i rzutują na wielopłaszczyznowy rozwój podkreślić 
należy konieczność wdrażania treningu umiejętności społecznych. Wykorzy-
stując okoliczności naturalne i codzienne sytuacje należy podejmować dzi-
ałania mające na celu modelowanie oczekiwanych zachowań oraz reakcji 
emocjonalnych.   Proces działalności nauczyciela powinien charakteryzować 
się otwartością podczas realizacji programu. Wszelkie działania wynikające  
z dydaktyczno-wychowawczego procesu nie powinny koncentrować się je-
dynie na zdobywaniu umiejętności i wiedzy. Powinny natomiast zostać  prze-
de wszystkim ukierunkowane na kształtowanie interpersonalnych kontaktów, 
zachęcanie do kontaktów werbalnych oraz niwelowanie wtórnych dysfunkcji. 
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Na podstawie zarówno literatury przedmiotu jak i danych pozyskanych pod-
czas realizowania badań można stwierdzić, iż autoteliczną wartością w pracy  
z dzieckiem z autyzmem jest systematyczność. Nauczyciel powinien we wszy-
stkich kontaktach z dzieckiem podejmować różnorodne działania, które będą 
inicjować wielopłaszczyznowy rozwój. Jak wskazuje Deborah Deutsch Smith : 

„ogromne znaczenie ma to, aby uczniowie z autyzmem doświadczali zaprogramo-
wanych i wspieranych interakcji z typowo rozwijającymi się rówieśnikami. Takie 
włączanie zapewnia im właściwe wzorce, pozwalające obserwować zachowania 
i interakcje rówieśników”(Smith, 2008, s. 297). Nadrzędnym celem edukacji 
jest na gruncie omawianej tematyki uzyskanie efektu samodzielności i nieza-
leżności funkcjonowania w różnych obszarach życia. Praca z dzieckiem z au-
tyzmem wymaga współpracy pomiędzy wychowawcą, nauczycielem  współor-
ganizującym kształcenie integracyjne, pedagogiem i psychologiem szkolnym 
oraz innymi nauczycielami wspierającymi proces terapii, edukacji i wychowa-
nia dziecka. Istotne znaczenie ma także systematyczna współpraca z rodzicami 
/opiekunami oraz z instytucjami takimi jak: poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne. Dla optymalizacji efektów wdrażanych oddziaływań wszystkie po-
dmioty współorganizujące szereg oddziaływań powinny stale wzbogacać swój 
warsztat pracy oraz wiedzę z zakresu edukacji dziecka ze spectrum autyzmu. 
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... PROGRAM PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM ... 

STRESZCZENIE

W artykule autorka podejmuje problematykę dotyczącą edukacyjnych oddziaływań 
skoncentrowanych na dziecku z autyzmem. W pierwszej części rozważań zaprezento-
wano charakterystykę funkcjonowania dziecka z autyzmem z uwzględnieniem charak-
terystycznych potrzeb i trudności. W oparciu o zebrany materiał badawczy autorka 
prezentuje specyfikę funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych: 
społeczno-emocjonalna, poznawcza, samoobsługa,  komunikacja, integracja senso-
ryczna oraz integracja motoryczna. Na tle wieloprofilowej diagnozy, uwzględniającej 
poszczególne sfery funkcjonowania dziecka, opracowano odniesienia diagnozy do 
programowania procesu wspomagania. Konkluzję stanowią  rozważania poświęcone 
dylematom i wyzwaniom w procesie edukacji dzieci z autyzmem. 

Słowa kluczowe: autyzm, szkoła, studium przypadku, sfery rozwojowe, oddziaływa-
nia edukacyjne, diagnoza

ABSTRACT

In the article, the author discusses issues related to educational interactions focused 
on a child with autism. The first part of the discussion presents the characteristics of 
the functioning of a child with autism, taking into account the specific needs and 
difficulties. Based on the collected research material, the author presents the speci-
ficity of the child's functioning in individual development spheres: socio-emotional, 
cognitive, self-service, communication, sensory integration and motor integration. 
Against the background of a multi-profile diagnosis, taking into account the indi-
vidual spheres of the child's functioning, diagnosis references have been developed 
for programming the support process. The conclusion is reflection on dilemmas and 
challenges in the process of education of children with autism.

Keywords: autism, school, case study, developmental spheres, educational impacts, 
diagnosis
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ARKADIUSZ MOSKWA 
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – CZY TO 

TYLKO PROBLEM MEDYCZNY?

DISABILITY - IS IT JUST A MEDICAL PROBLEM?

WSTĘP

Przedmiotem moich rozważań jest problem osób niepełnosprawnych. 
Według mnie nie sprowadza się on tylko do sfery medycznej (biologicznej) 
- warunkowanej „błędami” genetycznymi oraz starzeniem się społeczeństwa, 
czy też wynikającej z nieszczęśliwych wypadków, chorób, czy tym podobnych. 
Istotną rolę pełnią również w tej materii czynniki społeczne. Niepełnospra-
wność jako zjawisko społeczne dopiero od niedawna zaczęło być postrzegane 
nie tylko jako osobista tragedia osób nią dotkniętych, ale jako problem „ob-
ciążający pełnosprawną większość społeczeństwa” (Twardowski 2018, s. 97). 

W krajach Unii Europejskiej 15 % populacji to osoby niepełnosprawne.  
W Polsce według aktualnych danych prowadzonych przez GUS w Badani-
ach Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba osób niepełnospra-
wnych w wieku 16 lat i więcej w 2018 roku kształtowała się na poziomie  
3,0 mln osób. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln. Oz-
nacza to, że 10,0 % ludności od 16 roku wzwyż posiadało prawne orzeczenie  
o niepełnosprawności.
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OD BIOLOGICZNEJ  DO SPOŁECZNEJ KONCEPCJI 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Niewątpliwie kod genetyczny określa indywidualną identyfikację po-
dmiotu wyznaczając linię dziedziczenia cech biologicznych. Rzecz jednak  
w tym, że jest tylko schematem, „pustym miejscem”, który wypełnia materiał 
pozagenetyczny. Stanowi go kultura. To ona dopełnia ludzką charakterystykę, 
uzupełniając ów biologiczny schemat. To przekaz kulturowy, stanowi podsta-
wę oraz źródło bytowe życia zbiorowego. Utrwala doświadczenia przeszłych 
generacji. Według filozofa Józefa Lipca „oprócz łańcucha genów  w ludzkiej 
rzeczywistości funkcjonuje przekaz «memetyczny»” (Lipiec 2020, s. 38-39). 
Autor ten odwołał się do pomysłu Richarda Dawkinsa, który przez wyrażenie 
«memy» rozumie wyodrębnione jednostki pamięci zbiorowej przesądzające  
o tym tzw. dziedziczeniu kulturowym (Dawkins 1976). Kultura jako fakt 
intencjonalny „opatruje” sensem różnego rodzaju obiekty, ludzkie zachowa-
nia, artefakty oraz wartości (w tym etyczne  i prawne), przesądza zarazem  
o interpretowaniu samego pojęcia niepełnosprawności. Stąd obok mode-
lu medycznego (biologicznego) o charakterze indywidualnym wyróżnia się 
model społeczny, innymi słowy funkcjonalny. W dyskusji prawno- etycznej 
i filozoficznej na temat pojęcia niepełnosprawności wprost podkreśla się, że 
mamy do czynienia tylko z tymi dwiema fundamentalnie różnymi koncepcja-
mi: medyczną i społeczną (Przyłuska-Fiszer 2013, s. 53). 

Okazuje się, że model medyczny (indywidualny) określany również mia-
nem klinicznego znacznie wyprzedza model społeczny. Jego źródła zazwyczaj 
upatruje się  w czasach Oświecenia, bo to wówczas pojawiły się nowe idee lec-
zenia chorób, jak i postępowania wobec osób z niepełnosprawnościami. Było 
to wynikiem powiązania z jednej strony medycyny z metodologią nauk przy-
rodniczych, z drugiej zaś z rozpowszechnieniem idei dobroczynności, miło-
sierdzia, przez który to pryzmat zaczęto inaczej postrzegać człowieka, zadania 
medycyny i zaakceptowanie „paternalistycznej formy relacji terapeutycznych” 
(Capra 1987). 

Jak słusznie zauważyła Alicja Przyłuska-Fiszer, to właśnie rozwój „wiedzy 
medycznej oraz zwiększająca się w wyniku I wojny światowej liczba inwalidów 
wojennych, położyły podwaliny pod intensywny rozwój metod przywracania 
sprawności fizycznej i psychicznej. I choć rehabilitacja ma wielowiekowe tra-
dycje, podobnie jak medycyna, to sam termin «rehabilitacja» użyty został po 
raz pierwszy dopiero w 1918 r., a uznanie rehabilitacji za specjalność lekarską 
nastąpiło dopiero po II wojnie światowej” (Przyłuska-Fiszer 2013, s. 53-54).
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Już w tym miejscu należy zauważyć, że pojęcie niepełnosprawności  
i osoby niepełnosprawnej pojawiło się dość późno w literaturze przedmiotu. 
Nastąpiło to dopiero w latach 60 ubiegłego wieku, zastępując takie terminy 
jak: kaleka, inwalida, czy idiota. Gdy tamte miały znaczenie pejoratywne, to 
pojęcia niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej mają charakter neutral-
ny. W Polsce terminy te pojawiły się po raz pierwszy w ekspertyzie Sytuacja 
ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL w 1978 r. Początkowo ek-
spertyza miała charakter wydania poufnego. Jej tekst upubliczniono dopiero  
w 1984 r. (PAN 1984). Definicję niepełnosprawności zamieszczono  
w pierwszej Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności 
i Upośledzeń sformułowanej przez WHO  w 1980 r. Określono tam niepeł-
nosprawność jako uszkodzenie lub upośledzenie, a wyrażają one „obniżenie 
wydajności lub nieprawidłowość w budowie anatomicznej, czy funkcjonowa-
niu człowieka pod względem psychicznym lub fizycznym i psychospołeczne 
konsekwencje tego upośledzenia” (ICIDH 1980). To w tym dokumencie wy-
różniono trzy stany i powiązane ze sobą wymiary niepełnosprawności:

1. upośledzenie/uszkodzenie (impairment) - stanowi ubytek lub odchy-
lenie od normy w strukturze lub funkcji psychologicznej, fizjologicznej lub 
anatomicznej organizmu na skutek określonej wady wrodzonej, choroby lub 
urazu;

2. niepełnosprawność funkcjonalna (disability) – określa każde ogranic-
zenie lub brak (wynikający z uszkodzenia) zdolności do wykonywania czyn-
ności w sposób i w zakresie uznanym za typowe dla człowieka w podobnym 
wieku i tej samej płci;

3. utrudnienie/ograniczenie ról lub niepełnosprawność społeczna (han-
dicap) – określająca niekorzystne położenie, w jakim znalazła się dana osoba 
wynikające z uszkodzenia lub niepełnosprawności, które ograniczają względ-
nie uniemożliwiają jej wypełnianie ról społecznych uważanych za typowe dla 
osób związanych z wiekiem, płcią, czy też czynnikami społecznymi i kultu-
rowymi (Przyłuska-Fiszer  2013, s. 54-55).

Nie podważa się dzisiaj tezy, że człowiek, jego natura przesądza o jego 
wyjątkowości, na którą składają się cechy biologiczne, materialne, psychicz-
ne oraz duchowe. Jest to istota wyjątkowa w systemie wszechświata. Jak już 
wyżej zaznaczyłem należy jednocześnie do świata naturalnego środowiska 
przyrodniczego, jak i również stworzonego przez siebie świata kultury i cy-
wilizacji, posiadając zarazem świadomość własnej inności wobec tych dwóch 
światów. Musimy mieć zarazem świadomość, że człowiek nie stanowi bytu 
idealnego. Nie ma ludzi bez wad, niedoskonałości, czy dysfunkcji. U każdego 
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z nas można wskazać cechy biopsychiczne, które dalekie są od ideału, obniża-
jące przecież naszą sprawność, jak i skuteczność naszych działań (Lipiec 2020,  
s. 85-95). Model medyczny, czy perspektywa medyczna wskazuje na uwarun-
kowania niepełnosprawności czynnikami genetycznymi, patogenami, urazami 
lub uszkodzeniami mechanicznymi (Błażejewski i Rejman 2019, s. 111-112; 
Przyłuska-Fiszer 2013, s. 54). „Ów model medyczny niepełnosprawności 
opiera się zatem na następującym schemacie: choroba powoduje uszkodzenie 
ograniczające możliwości funkcjonalne człowieka […], uszkodzenie narzą-
dów organizmu może […] powodować niepełnosprawność różnego stopnia 
lub różnego rodzaju, w różnych społeczeństwach w zależności nie tylko od 
dostępnej technologii, ale także sposobu życia członków danego społeczeń-
stwa” (Przyłuska-Fiszer  2013, s. 55). Okazuje się, że ograniczenie funkcjo-
nalne może przynieść w efekcie niepełnosprawność społeczną. Wskazuje się, 
że owa niepełnosprawność jest wyrazem nieprawidłowej organizacji życia 
społecznego przejawiająca się w niedostrzeganiu specyficznych potrzeb osób  
z fizycznymi i psychicznymi ograniczeniami. Ta opcja społeczna więc jest wy-
razem politycznych i intelektualnych argumentów u podstaw, których leży 
rozróżnienie pomiędzy niepełnosprawnością, jako wykluczeniem społecznym 
(Nowak 2009, s. 11-16; Szczupał 2009, s. 17-25), a uszkodzeniem fizycz-
nym, jak i psychicznym. Takie rozróżnienie warunkuje fakt postrzegania ludzi 
niepełnosprawnych i prowadzi do ich społecznej dyskryminacji. Perspektywa 
medyczna zakłada, że podstawowym celem leczenia i rehabilitacji jest usunię-
cie uszkodzenia i przywrócenie utraconej funkcji danego organu. Perspektywa 
zaś społeczna zakłada zaakceptowanie takiego uszkodzenia i usunięcia niepeł-
nosprawności. Jak słusznie zauważyła A. Przyłuska- Fiszer: „model społeczny 
traktuje niepełnosprawność jako konstrukt społeczny i przykłada wagę do 
ograniczeń zewnętrznych, model medyczny uznaje niepełnosprawność za in-
dywidualny deficyt i osobistą tragedię dotkniętej nią jednostki, która doznaje 
poczucia straty, a jego podstawową wadą jest medykalizacja niepełnospraw-
ności” (Przyłuska-Fiszer  2013, s. 54-56). Wedle tego ujęcia niepełnospraw-
ność to nie tylko fakt medyczny, chociaż u jego podstaw leżą uszkodzenia 
organizmu, ale jego źródło tkwi w postrzeganiu tego faktu przez społeczeń-
stwo. Należy robić wszystko, by umożliwić osobom niepełnosprawnym funk-
cjonowanie w środowisku społecznym i likwidować tym samym wszystkie 
ograniczenia, czy też bariery, które utrudniają mobilność takich jednostek 
we wszystkich sferach bytu społecznego, a tym samym zmieniać uprzedzenia  
i stereotypy, przez które postrzegane są takie osoby. Okazuje się więc, że „funk-
cjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym zależy w znacznej 
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mierze od charakteru ich relacji z osobami zdrowymi” (Karaś 2012, s. 26-44; 
Kolwitz i Radlińska 2015, s. 271; Twardowski 2018, s. 97-114). 

Niewątpliwie model społeczny niepełnosprawności przynosi wiele ko-
rzyści. Zapoczątkował proces równouprawnienia osób z niepełnosprawnością  
w relacji do osób sprawnych, doprowadził do likwidacji licznych barier utrud-
niających ich integrację społeczną, stał się użytecznym narzędziem wykrywa-
nia oraz zwalczania przejawów wykluczenia i dyskryminacji. 

KU MODELOWI HOLISTYCZNEMU

Współcześnie dochodzi do zbliżenia obu modeli, co jest wyrazem świa-
domości, że żaden z nich oddzielnie nie jest wystarczającą bazą teoretyczną do 
badania zjawiska niepełnosprawności. Istotne są tutaj oba elementy: czynni-
ki medyczne (biologiczne)  i społeczne. Ujęte razem mogą doprowadzić do 
pojawienia się holistycznego jego ujęcia.  W tym kierunku idzie propozycja 
rozumienia niepełnosprawności, jaką przedstawia Międzynarodowa Klasy-
fikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) wskazująca, 
że niepełnosprawność jest terminem zbiorczym, obejmującym uszkodzenia, 
ograniczenia aktywności oraz ograniczenia uczestnictwa. Okazuje się więc, że 
niepełnosprawność, to nie tylko problem zdrowotny, ale także zjawisko od-
zwierciedlające interakcje między cechami organizmu osoby, a cechami społe-
czeństwa, w którym ta osoba żyje (Disabilities - World Health Organization). 
Ten holistyczny model określa się dziś jako model bio-psycho-społeczny.  
W oficjalnym tłumaczeniu polskim nazwano ten model bio-psycho-socjal-
nym. Zawarta w tym raporcie klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawno-
ści i zdrowia (ICF - International Classification of Functioning and Health) 
nie tylko jest instrumentem do klasyfikacji ludzi w zakresie stopnia zdrowot-
ności, ale jest narzędziem do oceny ich funkcjonowania. Nie koncentruje się 
na chorobie i jej skutkach, ale bierze pod uwagę relację między jednostką,  
a środowiskiem (zewnętrznym i społecznym), ze względu na składniki zdro-
wia (warunkujące niepełnosprawność) charakteryzujące owe relacje.

Należy podkreślić, że w świetle owej klasyfikacji uwzględnia się  wszel-
kie czynniki,  a więc środowiskowe, na poziomie indywidualnym , na pozio-
mie społecznym oraz czynniki osobowe, gdyż one razem pozwalają określić 
poziom funkcjonowania jednostki  i ograniczenia, którym jest ona poddana. 
Według Pauliny Gołaskiej i Małgorzaty Rękosiewicz, w świetle ustaleń ICF 
można wyróżnić dwie definicje niepełnosprawności. Pierwsza traktuje niepeł-
nosprawność jako ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia aktywnego 
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życia w sposób typowy dla człowieka sprawnego (disability). Druga zaś okre-
śla ją jako niepełnosprawność społeczną utrudniającą (handicap) realizację ról 
społecznych. Oba więc ujęcia wskazują na biologiczne, społeczne i psychiczne 
czynniki niepełnosprawności (Gołaska i Rękosiewicz 2012, s. 9).  Takie poj-
mowanie niepełnosprawności jako zjawiska wynikającego z interakcji czyn-
ników biologicznych i społecznych pozwala  - co w literaturze przedmiotu 
wykazano - przezwyciężać skrajnie redukcjonistyczne stanowiska prezentowa-
ne przez model medyczny jak i społeczny (Twardowski 2018, s. 113). Proces 
ten związany był nie tylko ze zmianami na  gruncie obyczajowym, ale przede 
wszystkim ze zmianami na gruncie prawnych konstrukcji odnoszących się do 
niepełnosprawnych. Prawo, opierając się na badaniach socjologicznych sta-
nęło na gruncie demedykalizacji niepełnosprawności. Konstrukcja prawnicza 
przeciwstawiła się niepełnosprawności pojmowanej przez pryzmat choroby  
i opisywania jej wyłącznie pod kątem medycznym. Wprawdzie rozwój me-
dycyny przejawiający się w odkryciu nowych metod i aspektów związanych 
z leczeniem oraz rehabilitacją niepełnosprawnych był znaczny, to jednak ów 
medyczny opis niepełnosprawności dotyczył tylko aspektu biologicznego tego 
zjawiska. Pomijał jego aspekty społeczne. Zauważono zjawiska stygmatyzacji 
tej grupy społecznej. Byli oni odsuwani od społeczeństwa i życia społeczne-
go, a często postrzegano ich jako podmioty bezużyteczne.  W najjaskrawszy 
sposób odnosiło się to do chorób psychicznych i niedorozwoju umysłowego, 
gdzie medycyna nie potrafiła znaleźć w pełni efektywnej terapii w tej sferze, 
co przejawiało się tym, że takich chorych izolowano w zamkniętych zakładach. 
Niechlubnym przykładem również było pojawienie się eugeniki, która prowa-
dziła do eliminacji podmiotów niepełnowartościowych, a zwłaszcza upośle-
dzonych umysłowo (Kang i Pedersen 2019; Lieberman 2020). 

Nowe regulacje prawne zaczęły kwestionować utożsamianie niepełno-
sprawności  z chorobą. W konstrukcjach tych przejawiała się także krytyka 
tzw. przemocy symbolicznej  rozumianej jako narzucanie niepełnosprawnym 
przez pełnosprawnych zarówno dyskursu, jak i sposobu postępowania (Kol-
witz i Radlińska 2015, s. 273). 
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PRAWNA KONSTRUKCJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA GRUNCIE POLSKIEGO 
PORZĄDKU PRAWNEGO 

Status osób niepełnosprawnych na gruncie polskiego systemu prawnego 
jest złożony, a tym samym nie zawsze jednoznaczny (na te problemy zwróciła 
mi uwagę moja matka - dr nauk prawnych Anna Moskwa). Nie bez znacze-
nia jest dzisiaj fakt, że nasz porządek prawny został włączony w europejską 
przestrzeń prawną. Sprawia to, że musimy patrzeć na polskie konstrukcje  
w tej materii przez pryzmat prawa europejskiego. Dynamika jego zmian jest 
uwarunkowana „wspólną aksjologią, będącą wyrazem europejskiej kultury 
prawnej” (Moskwa 2015, s. 100), której jesteśmy przecież częścią. Prowad-
zi to do multicentryczności polskiego porządku prawnego (Łętowska 2005, 
s. 1125-1138). W roku 2001 ONZ powołała Komitet do opracowania pro-
jektu międzynarodowej konwencji ochrony i promocji praw oraz godności 
osób niepełnosprawnych. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
została przyjęta 13.12.2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych (rezolucja 61/100). Polska podpisała Konwencję 30.03. 
2007 r., tj. w dniu otwarcia Konwencji do podpisu. Po pięciu latach od jej po-
dpisania 15.06.2012 r. Sejm RP przyjął ustawę  o ratyfikowaniu Konwencji. 
Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 26.07.2012 r. Ratyfikowana 
przez Unię Europejską Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnospraw-
nych stwierdza w Preambule (lit. a), że niepełnosprawność jest koncepcją 
ewoluującą i jest wynikiem interakcji między osobami z dysfunkcjami i ba-
rierami środowiskowymi, jak też tymi, które wynikają z postaw ludzi. Niepeł-
nosprawność sprawia, że takie podmioty nie mogą w pełni uczestniczyć  
w życiu społecznym, tak jak osoby zdrowe. Przecież, jako osoby niepełno-
sprawne posiadają obniżoną, często długotrwałą sprawność fizyczną, um-
ysłową, intelektualną, jak i sensoryczną, która w interakcji z różnymi bariera-
mi (środowiskowymi lub ludzkimi) ogranicza ich pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym na równych zasadach z innymi osobami (artykuł 1 Konwencji 
ONZ). Może to prowadzić do dyskryminacji, różnicowania i wykluczenia 
tych osób w porównaniu do zdrowej części społeczeństwa. Akt ten obligu-
je władzę publiczną do dostosowania środowiska do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Podejście takie niewątpliwie może wydawać się, że uprzywile-
jowuje takie osoby, jednak przeciwdziała ich dyskryminacji stanowiąc wyraz 
poszanowania wartości i godności człowieka (lit. h Preambuły Konwencji).  
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w zakresie praw socjalnych względem 
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osób niepełnosprawnych. Chodzi tam o wprowadzenie mechanizmów wy-
równujących szanse takich osób. Ta szczególna grupa społeczna powinna mieć 
móc korzystać z takich samych praw, które przysługują ludziom zdrowym. 
Na państwie przecież ciąży obowiązek podejmowania działań w redystrybucji 
dóbr, które umożliwiły by realizację praw socjalnych przez osoby niepełno-
sprawne. Niewątpliwie sposób wywiązywania się państwa z tych obowiązków 
zależy od sytuacji finansowej danego kraju. Jednak w art. 4 ust. 2 Konwencji 
ONZ stwierdzono, że w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych  
i kulturalnych, każde z Państw Stron zobowiązuje się podjąć kroki, wykorzy-
stując maksymalnie dostępne mu środki i, gdy to potrzebne, w ramach ws-
półpracy międzynarodowej, w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji 
praw, bez uszczerbku dla tych zobowiązań zawartych w niniejszej Konwencji 
które, zgodnie z prawem międzynarodowym, mają skutek natychmiastowy. 
Owe unormowania względem osób niepełnosprawnych jednoznacznie pot-
wierdzają, że prawa socjalne i polityczne przysługują osobom niepełnospra-
wnym. Ponadto wprowadzają mechanizmy mające gwarantować realizację 
tych praw i w stosunku do osób niepełnosprawnych określają również prawa 
dodatkowe, mając na celu przeciwdziałanie dyskryminacji (art. 5 Konwenc-
ji – „1 Państwa Strony uznają, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa i są 
uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony praw-
nej i jednakowych korzyści wynikających  z prawa; 2 Państwa Strony zakażą 
jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zagwarantują 
osobom niepełnosprawnym jednakową dla wszystkich  i skuteczną ochronę 
przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów; 3 W celu popierania równoś-
ci i likwidacji dyskryminacji, Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie 
kroki celem zapewnienia racjonalnych usprawnień; 4 Za dyskryminację w ro-
zumieniu niniejszej konwencji nie będą uważane szczególne środki, które są 
niezbędne celem przyśpieszenia osiągnięcia lub zagwarantowania faktycznej 
równości osób niepełnosprawnych”).

Polska ratyfikowała ten akt dopiero 6.09.2012 r., przez co owa Konwen-
cja ONZ posiada moc wiążącą w znaczeniu źródeł prawa międzynarodowego. 
Swoje uprawomocnienie uzyskała ona w ustawie z 15.06.2012 r. o ratyfikacji 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Ustawa o ratyfikacji Konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych; Trembicka-Postrzygacz 2017, s. 41-51). 
Powyższe prawa znalazły się w regulacjach Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997) „umiejscowienie społecz-
nych praw człowieka w konstytucji określa i precyzuje ich treść oraz nadaje im 
cech trwałości. Odzwierciedla przyjęty przez ustawodawcę system filozoficzny  
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i ideologiczny. Wskazuje na przyjęte cele i wartości w płaszczyźnie polityki 
społecznej państwa (Bucińska 2010, s. 92). 

W naszej Konstytucji znalazły się regulacje, w których określono prawa 
niepełnosprawnych i sprzężone z nimi obowiązki władz publicznych. Kon-
stytucja zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia osobom niepełno-
sprawnym i osobom  w podeszłym wieku szczególnej ochrony zdrowia (art. 
68 ust. 3). Ustrojodawca miał świadomość, że względy społeczne uzasadni-
ają odrębne potraktowanie tych kategorii osób oraz ustalenia obowiązków 
owych władz w tym zakresie. Wyrazem tego jest art. 69 Konstytucji, który 
ustala rodzaje tej pomocy oraz zakres obowiązków władz. „Na władze pu-
bliczne nakłada Konstytucja obowiązek: a. udzielenie tym osobom pomocy  
w zabezpieczeniu ich egzystencji, czym zajmuje się m. in. opieka społeczna,  
b. udzielenia tym osobom pomocy w znalezieniu pracy w drodze przeszkole-
nia zawodowego, c. pomocy  w zakresie komunikacji społecznej pozwalającej 
im żyć w społeczeństwie” (Skrzydło 2013). Ustrojodawca zarazem zobowiązał 
Sejm do regulacji ustawowej (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2011), która w tej materii dokona 
bardziej szczegółowych unormowań. Przeobrażenia ustrojowe jakie nastąpiły  
w Rzeczypospolitej w latach 90 ubiegłego stulecia, a które znalazły wyraz  
w Konstytucji  z 1997 r. doprowadziły do nowelizacji Kodeksu pracy  
z 1974 r. (Ustawa - Kodeks pracy 1974). Zmiany te to wynik procesu kons-
tytucjonalizacji podstawowych praw i wolności człowieka. Przejawia się on  
w tym, że wartości i zasady zawarte w Konstytucji zostały wprowadzone i us-
zczegółowione w aktach ustawodawczych. Są one wyrazem poszukiwania me-
chanizmów zabezpieczających podstawowe prawa jednostki, w tym wypadku 
na gruncie prawa pracy. Wyrazem tego są wprowadzone w drodze nowelizacji: 
zasada poszanowania godności (art. 35 Konstytucji i art. 111 k.p.), zasada 
równego traktowania pracowników (art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz art. 112 
k.p.), zasada niedyskryminacji pracowników (art. 32 ust. 2 Konstytucji i art. 
113 k.p.)  oraz zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu wyróżnione  w roz-
dziale IIa, równe traktowanie w zatrudnieniu (bezpośrednio lub pośrednio   
z uwzględnieniem niepełnosprawności) - art. 183a k.p. do 183e k.p. 

Odnosi się to również do ochrony praw osób niepełnosprawnych, które 
szczególnie wymagają opieki i troski w zakresie dóbr i usług umożliwiających 
pełne uczestnictwo w życiu społecznym (ust. 2 art. 32 Konstytucji) oraz dostę-
pu do leczenia i opieki medycznej, rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych 
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym zaopatrzenie  
w sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne (art. 68 ust. 3 Konstytucji), 
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gdzie wprost wymienia się ochronę zdrowia osobom niepełnosprawnym. 
Konstytucja RP zapewnia obywatelom prawo do zabezpieczenia społeczne-
go w razie niezdolności do pracy (art. 67), osobom zaś niepełnosprawnym  
w zakresie ustalonym ustawą przysługuje pomoc ze strony władz publicznych 
w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 
społecznej (art. 69 Konstytucji). Zakres tej pomocy reguluje Ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 12.03.2004 r. (art. 1 oraz art. 3). 

Szczególne miejsce w polskim ustawodawstwie względem niepełnospra-
wnych stanowią przepisy określające ich prawo do życia w środowisku wol-
nym od barier funkcjonalnych. Nie będę tu wymieniał wszystkich regulacji, 
bo dotyczą wielu sfer życia, te zaś najważniejsze mówią o dostępie tych osób 
do urzędów, punktów wyborczych i obiektów swobody publicznej, swobo-
dy przemieszczania się, powszechnego korzystania ze środków transportu, 
dostępu do informacji, czy też możliwości komunikacji międzyludzkiej. Wie-
le takich rozwiązań zawartych jest w Ustawie o prawie budowlanym z 7.07. 
1994 r. (art. 5 ust. 5), czy też w Ustawie z 20.06.1997 Prawo o ruchu dro-
gowym w art. 8.

Konstytucjonalizacja owych zasad w ustawodawstwie zwykłym sprawia, 
czy też daje możliwość realizacji zasady sprawiedliwości społecznej wyrażonej 
w art. 2 Konstytucji. 

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione w pkt III holistyczne spojrzenie na niepełnosprawność 
wskazuje na przynależność człowieka do świata natury. Traktuje człowieka 
jako naturalną substancjalną jedność. Uznaje, że anomalie chorobowe są wy-
nikiem zaburzeń naturalnych, a nie zaś ingerencji jakichś bytów z poza tego 
świata. Zakłada również konieczność poszukiwania środków terapeutycznych 
owych anomalii w obrębie natury (Lipiec 2020, s. 245). Człowiek  z niepeł-
nosprawnością, chory nawet ciężko z nikłymi rokowaniami na przyszłość jest 
wartością najwyższą, a jego podmiotowość jako człowieka jest nienaruszalna. 
Niewątpliwie choroba doprowadza często u takich ludzi do stanu rezygnacji  
z wielu uprawnień podmiotowych, nie daje jednak możliwości żadnej uzur-
pacji władczej względem niego. Holistyczne integrujące ujęcie i prawem okre-
ślone prawa podmiotowe stwarzają granice przede wszystkim chroniące owe 
osoby przed barierami jakie stwarza natura i inni ludzie. 
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STRESZCZENIE

 Przedmiotem rozważań przedstawionych w tym artykule jest problem nie-
pełnosprawności. Ma on swoje źródło nie tylko w sferze medycznej (biologicznej). 
Od niedawna jest postrzegany również jako zjawisko społeczne. Współcześnie zaś 
przyjmuje się holistyczno – integracyjny punkt widzenia pozwalający wszechstronniej 
analizować ten złożony problem. Oparty jest on na założeniach przynależności czło-
wieka do świata natury, a anomalie chorobowe stanowią wynik zaburzeń naturalnych 
zaś środki terapeutyczne również mieszczą się w tej sferze. Należy mocno podkreślić, 
że człowiek z niepełnosprawnością, nawet ciężko chory i z nikłymi rokowaniami na 
przyszłość, jest wartością najwyższą, a jego podmiotowość jako człowieka jest niena-
ruszalna. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa prawo.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność medyczna (biologiczna), -społeczna, -holistycz-
na (integracyjna), prawo, funkcja zabezpieczająca i ochronna prawa. 

SUMMARY

 The main topic of this article is problem of disability. It has its source not 
only in medical (biological) sphere. Recently it has been perceived also like social 
phenomenon. Nowadays holistic and integrated point of view is adopted, which al-
lows for a more comprehensive analysis of this complex problem It is based on the 
assumption that man belongs to the natural world, that disease anomalies are the 
result of natural disorders and that therapeutic measures also fall within this sphere. 
It should be strongly emphasized that a person with a disability, even if seriously ill 
and with limited prognosis for the future, is the supreme value and their subjectivity 
as a human being is inviolable. The law plays a special role in this area.

Keywords: medical (biological), -social, -holistic (integrative) disability, law, protec-
tive and safeguard function of law.
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ZJAWISKO STRESU  
W ŻYCIU MŁODEGO CZŁOWIEKA

STRESS PHENOMENON IN YOUNG PEOPLE'S LIFE

Wstęp

Rozważania na temat zjawiska stresu w życiu człowieka są tematem stale 
aktualnym i podlegają rozważaniom teoretyków oraz  praktyków różnorod-
nych nauk. Tym samym zagadnienie to jawi się jako obszar interdyscypli-
narny. Jak wskazuje S. Korczyński: Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, 
wymaganiom, ograniczeniom. Nie zawsze potrafimy im sprostać, a cena, jaką 
płacimy jest stan naszego zdrowia. Przemęczenie, pośpiech, hałas, współzawod-
nictwo to czynniki najczęściej powodujące stres w dzisiejszym życiu. Warto jed-
nak podkreślić, iż młodzież i dzieci są szczególnie narażone na destrukcyjne 
działanie stresu. Można również powiedzieć, iż w warunkach współczesnego ży-
cia, stres stał się wszechobecnym i czymś naturalnym; w większym lub mniejszym 
stopniu wszyscy go doświadczają niemal każdego dnia. Nie da się go uniknąć, ale 
można nauczyć się z nim żyć i sprawować nad nim kontroli (Korczyński 2014,  
s. 287). Poczucie stresu jest zatem tym, co towarzyszy ludziom stale w róż-
nych aspektach życia prywatnego, zawodowego czy społecznego. Dlatego tak 
istotną rolę ma świadomość procesów związanych ze stresem, czynników któ-
re go determinują oraz innych aspektów z nim związanych.

H.Selye obrazował zjawisko stresu jako całokształt procesów oraz zespół 
przystosowania się organizmu do panujących warunków (Selye 1992, s. 13). 
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Uznawany za ojca pojęcia stres Seyle pisał, że należy ujmować: stres w katego-
riach reakcji i w dalszym ciągu powszechnie akceptowana, przede wszystkim ze 
względu na preferowane w medycynie konkretne i jednoznaczne rozstrzygnięcia 
(Selye 1992, s. 13).

Natomiast zdaniem R.J. Gatchel`a, A, Baum`a oraz D.S. Krantz`a stres 
jest wielopłaszczyznowym procesem reakcji na czynniki ze środowiska otacza-
jącego jednostkę. W ten sposób determinowany jest rodzaj reagowania przez 
osobę w sytuacjach trudnych i problemowych, które w rozważaniach na temat 
stresu zwykło się określać jako sytuacje zagrażające (Gatchel, Baum, Krantz 
1989). Warto także, w tym miejscu wskazać na definicję, która prezentowana 
jest w słowniku języka polskiego. Przedstawia się ona następująco: stan mo-
bilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychiczne, 
mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych (Sobol 2001, s. 966).

Jeszcze inną definicję prezentuje P.G. Zimbardo wskazując, że stres jest to 
zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, 
które zakłócają jego równowagę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie 
(Zimbardo 1999, s. 485). Przedstawienie wyżej wymienionych definicji wska-
zuje jednoznacznie, że pojęcie stresu definiowane jest przez przedstawicieli 
różnorodnych nauk, a różnorodność definicyjna jednoznacznie potwierdza, 
że zjawisko to wymaga dalszej eksploracji.

Podejmując rozważania wokół stresu oraz wskazując na różnorodność  
w obszarze definicji stresu warto wskazać na jego pojmowanie w obszarze 
medycyny oraz psychologii. Należy zatem skazać na teorie biologiczne oraz 
teorie psychologiczne. Pierwsza grupa teorii, nazywana teoriami biologiczny-
mi, podejmowała tematykę stresu już na początku XX wieku. Początki badań 
w tym zakresie koncentrowały się zwłaszcza na skutkach działania czynni-
ków stresogennych na organizmy ludzkie oraz zwierzęce. Biologiczny aspekt 
rozważań i realizowane w jego zakresie badania jednoznacznie wykazały, że  
istnieje szereg różnorodnych reakcji jednostkowych organizmu w sytuacjach 
stresogennych. Można do nich zaliczyć: powiększenia się  gruczołów nadner-
czy produkujących katecholaminy i kortykosteroidy, zmniejszenia grasicy  czy 
powstawania wrzodów we wrażliwej na kwas solny śluzówce żołądka (Selye 
1956, s. 87). Jak wskazywał natomiast Mason: różnice indywidualne w reak-
cjach emocjonalnych będących efektem działania stresu wynikają prawdopodob-
nie z poprzedzającego reakcję fizjologiczną (przysadkowo-nadnerczową) stresu 
psychologicznego oraz różnej świadomości istnienia czynników szkodliwych i prób 
poradzenia sobie z nimi (Mason 1975; 1: 6–12). Warto zatem w tym miejscu 
przedstawić także teorie psychologiczne, będące kluczowe dla poruszanych  
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w niniejszym opracowaniu rozważań.  W tym obszarze stres określany jest jako 
psychiczne napięcie. Wokół zagadnienia definicyjnego stresu na gruncie psy-
chologicznym, występuje także szereg różnorodnych płaszczyzn dotykających 
bezpośrednio działalności ludzkiej oraz specyfiki funkcjonowania człowieka .

Należy zatem wskazać na takie kwestie, które w kontekście prezento-
wanych, w drugiej części artykułu konspektów mają kluczowe znaczenie 
dla uargumentowania zasadności niniejszej publikacji. Pierwszą kwestią jest 
samo pojęcie radzenia sobie ze stresem. Do literatury przedmiotu zostało ono 
wprowadzone w latach 60. XX wieku. Wielopłaszczyznowa analiza tekstów 
źródłowych jednoznacznie wskazuje, że pojęcie to jest jednym z najistotniej-
szych elementów funkcjonowania człowieka w sytuacji stresowej. Współcze-
sna psychologia stosuje wobec  pojęcia stresu  trzy różnorodne określenia: 
proces, strategia lub też styl. Należy jednak wskazać, iż na gruncie naukowych 
rozważań nie można uznać tych pojęć za tożsame.  Najbardziej jednak popu-
larnym określeniem jest proces radzenia sobie ze stresem, który przez Folkma-
na oraz Lazarusa został zdefiniowany w następujący sposób: stale zmieniają-
ce 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. 19). Z niniejszej definicji jednoznacznie wynika, iż kluczowym zachowa-
niem jednostki jest ocena aktualnej sytuacji. Powoduje to zainicjowanie od-
powiedniej strategii postępowania w celu wyeliminowania czynnika streso-
gennego, który na gruncie literatury przedmiotu określany jest jako stresor. 
Z obszernym pojęciem radzenia sobie ze stresem koresponduje nieodzownie 
określenie strategii radzenia sobie. Które zdaniem przywołanych wcześniej 
autorów jest w najprostszym ujęciu definiowane jako różnorodne sposoby 
radzenia sobie przez jednostkę  z oddziałującymi na nią czynnikami streso-
gennymi. Na gruncie wielorakich opracowań tematycznych wskazać można 
cztery podstawowe strategie: poznawcze zbliżanie się, behawioralne zbliżanie 
się (obie ukierunkowane na rozwiązanie problemu) oraz poznawcze unikanie 
i behawioralne unikanie (obie ukierunkowane na regulację emocji) (Lazarus, 
Folkman 1984, s. 19). Naturalnie nie jest to jedyna koncepcja prezentują-
ca strategie radzenia sobie ze stresem. Jest jednak jedną z najbardziej zna-
nych egzemplifikacji. Kolejną płaszczyzną pojęciową jest styl radzenia sobie 
ze stresem. Termin ten stosowany jest wówczas, gdy zauważalna jest indy-
widualizacja czynności wykonywanych przez jednostkę. Jak wskazuje I. He-
szen-Niejodek: (…) posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej reper-
tuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi (Heszen-Niejodek 1997,  
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3: 7–22). Z wypowiedzą tą koresponduje w pewnym stopniu K. Wrześniew-
ski pisząc w swoich rozważaniach, że styl radzenia sobie ze stresem powinien 
być pojmowany jako swoistego rodzaju cecha, tym samym traktując ją: (…) 
jako trwałą, osobowościową dyspozycję jednostki do określonego zmagania się  
z sytuacjami stresowymi (Wrześniewski 1996, ss. 44–64). Jeszcze inną definicję 
prezentują R.S. Lazarus oraz S. Folkman, kształtuje się ona następująco:  stale 
zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie 
określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako 
obciążające lub przekraczające jej zasoby (Lazarus, Folkman 1984, s.14). Mó-
wiąc o stylach radzenia sobie ze stresem warto zaznaczyć, iż literatura przed-
miotu obfituje w różnorodne egzemplifikacje w tym zakresie. W niniejszych 
rozważaniach definicyjny kontekst wskazań ma na celu ukazanie rozległości 
podejmowanego obszaru tematycznego.

Mając na uwadze, że współczesna młodzież spotyka w swojej codzien-
ności różnorodne wyzwania, problemy i dylematy to należy szczególnie pod-
kreślić, iż problematyka stresu jest niezmiernie istotna dla tej grupy wiekowej. 
Nieodzownym argumentem dla tego stanowiska jest dokonana analiza badań 
w tym obszarze. Jak wskazują jednoznacznie B. Jodłowska, H. Ogińska, J. Bil-
ski oraz G. Mańko: Analiza badań nad głównymi czynnikami stresu wśród mło-
dzieży (...) pozwoliła ustalić, że sytuacjami które wywołują odczucie stresu według 
uczniów, są w większości przypadków wydarzenia związane ze szkołą. Badania 
nad rolą aktywności fizycznej w redukowaniu stresu wśród młodzieży wskazują, 
iż młodzież najczęściej wybiera efektywne style zaradcze, w które wpisana jest 
aktywność fizyczna.  Uczniowie, którzy uczestniczą w dodatkowych, systematycz-
nych, pozalekcyjnych ćwiczeniach fizycznych, cechują się mniejszą reaktywnością 
niż młodzież, która uczęszcza tylko na obowiązkowe lekcje (Jodłowska, Ogińska, 
Bilski, 2010, 127-134). Zdrowie psychiczne to niewątpliwie jeden z kom-
ponentów składających się na  całościowy dobrostan człowieka. W ostatnich 
latach jest to temat szczególnie istotny, ze względu na niepokojące doniesienia 
z  badań. Złe samopoczucie, brak poczucia sensu jestestwa czy  brak poczucia 
możliwości wsparcia ze strony środowiska stają się codziennymi problema-
mi młodych ludzi. Zainteresowanie ich zdrowiem psychicznym determinuje 
potrzebę wskazania szczególnie ważnych dla  obszarów, które należy rozwi-
jać oraz wzmacniać. Jest zatem istotną rolą szkoły takie kierowanie procesem 
edukacyjnym oraz wychowawczym, który wspomagać będzie prawidłową 
stymulację dzieci oraz młodzieży w zakresie pokonywania stresu. Szkoła jest 
miejscem istotny, tutaj dzieci i młodzież spędzają znaczną część swojego czasu, 
dlatego tak ważne jest aby w jej obrębie oferowane było wielopłaszczyznowe 



79

ZJAWISKO STRESU W ŻYCIU MŁODEGO CZŁOWIEKA

wsparcie w obszarze poruszanego zagadnienia. Zgodnie z tym założeniem 
opracowane zostały poniższe konspekty edukacyjnych oddziaływań, które 
mogą być przydatne do prowadzenia lekcji z zakresu przeciwdziałania i profi-
laktyki wśród młodego pokolenia. 

KONSPEKT ZAJĘĆ  

Miejsce: sala lekcyjna

Rodzaj zajęć: godzina wychowawcza

Grupa:  uczniowie klasy I liceum/technikum

Temat: Metody radzenia sobie ze stresem

Czas trwania: 45 minut

Cele:

wychowawcze

• kształtowanie postawy otwartości

• kształtowanie przekonania o istnieniu różnorodnych metod 
radzenia sobie w sytuacjach stresowych

poznawcze

• zapoznanie się z definicją słowa stres 

• poznanie źródeł stresu

kształcące

• rozwijanie umiejętności pracy w zespole

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stre-
sowych

Metody: podające (mini wykład),  aktywizujące (dyskusja, burza mózgów)

Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa
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Środki: kartki papieru, kolorowe pisaki, karta „ Walczymy ze stresem” 
(załącznik nr 3)

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z klasą oraz przedstawienie im tematu zajęć.

2. Burza mózgów. Zadaniem uczniów jest odpowiedź na pytanie, czym 
jest według nich „stres”. Następnie prowadzący podsumowuje poda-
ne wypowiedzi uczniów i przedstawia definicję danego zagadnienia 
(załącznik nr 1).

3. Ćwiczenie pozwalające rozpoznać typowe oznaki stresu. Celem tego 
ćwiczenia jest wyrobienie umiejętności rozpoznawania oznak stresu. 
Każdy uczeń otrzymuje kartę

 z oznakami stresu ( załącznik 2) zadaniem jest zaznaczyć odpowiednim 
kolorem oznaki stresu według schematu. 
 
a) Reakcje fizjologiczne – kolor czerwony, 
b) Wpływ na myślenie – kolor zielony, 
c) Emocje – kolor niebieski 
d) Zachowanie – kolor żółty,

4. Omówienie wykonanego zadania – odczytanie zaznaczonych podzi-
ałów schematycznych oznak stresu.

5. Ćwiczenie „Walczymy ze stresem” - wśród prostokątów (załącznik nr 
3) uczniowie mają znaleźć  te, w których wpisane są typowe dla nich 
sposoby radzenia sobie ze stresem i pokolorować je.

6. Dyskusja podsumowująca ćwiczenie- pytania do uczniów dlaczego 
wybrali ten sposób.

7. Praca w grupach. Uczniowie dobierają się w 5- osobowe grupy. Za-
daniem każdej grupy jest wskazanie, ich zdaniem najskuteczniejs-
zych, metod radzenia sobie ze stresem (załącznik nr 4)

8. Grupy kolejno prezentują wyniki swojej pracy, wypisując je na tab-
licy.
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9. Podsumowanie ćwiczenia, wybranie metod najczęściej pojawiających 
się w wypowiedziach.

10. Podsumowanie i zakończenie całości zajęć.

Załącznik 1

Definicja stresu wg Małego Słownika Języka Polskiego: STRES – „to stan 
mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psy-
chiczne, mogące doprowadzić do zaburzeń czynnościowych”1.

Załącznik 2 

Oznaki stresu:

• Reakcje fizjologiczne: bladość, pocenie się, przyspieszone bicie serca, 
zmiana ciśnienia krwi, suchość w ustach i gardle, ból głowy, pleców, napięcie 
mięśni, niestrawność, bezsenność,

• Wpływ na myślenie: luki w pamięci, zapominanie, słaba koncen-
tracja, brak zainteresowań,

• Emocje:  rozdrażnienie, lęk, depresja, nerwowość, złość, zamykanie 
się w sobie,

• Zachowanie: Trudność z mówieniem, drżenie rąk, tiki nerwowe, 
nerwowy uśmiech, zgrzytanie zębami, zmiany w odżywianiu się (Vopel1999, 
s. 26).

Załącznik 3 

„Walczymy ze stresem” (Jachimska 1999, s. 36–41)

Chodzę na długie spacery Maluję lub rysuję. Pracuję w ogródku.

Słucham muzyki. Biegam. Czytam książki.

Jem zdrowa, naturalną 
żywność. Uprawiam gry zespołowe. Medytuję.

Gram na instrumencie mu-
zycznym.

Chodzę na masaże lub je 
robię.

Hoduję w domu jakieś 
zwierzątko.

1 E. Sobol, L. Drabik 1995, s. 366.
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Chodzę do teatru, kina lub 
na koncerty.

Ćwiczę jogę lub wykonuje 
inne ćwiczenia relaksujące.

Mam praktyczne hobby 
– majsterkuję, robię na 

drutach, szyję.

Chodzę na wycieczki do lasu. Uprawiam aerobik, pływam 
lub jeżdżę na rowerze.

Piszę opowiadanie, 
wiersze, prowadzę pa-

miętnik.

Załącznik 4

Metody radzenia sobie ze stresem:

• Pozytywne myślenie, 
• Obrócenie trudnej sytuacji w żart, 
• Rozmowa z bliską osobą, 
• Ćwiczenia fizyczne, 
• Ćwiczenia relaksacyjne.

KONSPEKT ZAJĘĆ 

Miejsce: sala lekcyjna

Rodzaj zajęć: godzina wychowawcza

Grupa: uczniowie klasy I liceum/technikum 

Temat: Sposoby radzenia sobie ze stresem

Czas trwania zajęć: 45 minut

Cele:

• wychowawcze:

 Kształcenie aktywnej postawy i przekonanie, że można sobie samemu pomóc

Motywowanie do świadomego dbania o własne zdrowie

Zachęcanie do wzajemnego troszczenia się o siebie i tworzenie zgranej klasy 
wspomagającej każdego jej członka
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Zachęcanie do korzystania z pomocy innych w czasie pojawiania się trudności 
życiowych

• poznawcze:

Zapoznanie z różnymi technikami zmniejszającymi stres

Zapoznanie z faktem wpływu stresu na powstawanie chorób somatycznych

• kształcące

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozładowywania napięcia

Metody: opis, pogadanka, zajęcia praktyczne, gry dydaktyczne

Formy: grupowa

Środki dydaktyczne: Krzesła w sali ustawione w kręgu, ankieta ewaluacyjna 
zajęć

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z uczniami i przedstawienie celu spotkania

2. Rozpoczęcie pracy ćwiczeniem o kolorach w celu zorientowania się jaki jest 
stan samopoczucia uczestników zajęć. ( każdy uczeń podaje kolor odpowiada-
jący jego obecnemu samopoczuciu)

3. Przeprowadzenie zabawy wywołującej rozluźnienie ,,Kto daje sygnał''?  
( załącznik 1)

4. Wprowadzenie zabawy rozweselającej ,, Lustro'' . ( załącznik 2)

5. Uzyskanie od uczniów odpowiedzi na pytania:

,,Co przeżywali w czasie zabaw''?

,,Czy myśleli wtedy o kłopotach'' ?

,, Jak się czują teraz'' ? ( załącznik 3 plus ankieta ewaluacyjna )

6. Zakończenie zajęć.
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Załącznik 1

Jeden uczeń wychodzi z gabinetu. Grupa wybiera osobę, która będzie 
wymyślała i pokazywała ruchy ( np. kiwanie głową, machanie ręką, podnos-
zenie nogi, klaskanie). Następnie powtarzają tę czynności przez wszystkich 
uczestników zabawy. Uczeń wchodzi do gabinetu i ma za zadanie znaleźć tę 
osobę, która wprowadza nowe ruchy. Zabawa stosowana często w szkole pod-
stawowej, świetnie się wprowadza wśród młodzieży licealnej.

Załącznik 2

Trzy osoby wychodzą z sali bez zapoznania się z zasadami gry. Grupa wybiera 
jedną osobę  aktora), która będzie naśladowała wszystkie ruchy osoby wezwa-
nej z zewnątrz. Osoba z zewnątrz oznajmia się, że w sali schowane jest lustro 
i jej zadaniem jest je znaleźć, bez zadawania pytań. Uczeń szuka lustra, aktor 
chodzi za nim powtarzając wszystkie ruchy, kroki i miny poszukującego. Za-
bawa trwa do czasu aż poszukujący odgadnie, że lustrem jest naśladujący go 
kolega. Wzywa się następną osobę i zabawna akcja się powtarza.

Załącznik 3

Odpowiedzi uczniów są wnioskami na temat I poznanej techniki - śmiechu. 
Śmiech powoduje rozluźnienie napiętych mięśni, co skutkuje dotlenieniem 
mózgu. Wyzwalana radość wywołuje w organizmie produkcję endorfiny zado-
wolenia. Śmiech jest ponadto ekonomiczniejszy, ponieważ angażuje mniejs-
zą ilość mięśni niż grymas. Zachęcenie do otaczania się przed klasówkami i 
osobami z poczuciem humoru.

Ankieta  ewaluacyjna skierowana dla uczniów.

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy i 
będzie podlegała analizie zbiorczej.

1. Płeć:

a. Kobieta

b. Mężczyzna
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2. Czy szybko się denerwujesz?

a. Nie

b. Tak, łatwo przeżywam zdenerwowanie

3. Czy w ciągu ostatniego tygodnia miałeś/miałaś dużo stresujących sytuacji?

a. Prawie każdego dnia

b. Często

c. Rzadko

4. Jakie sytuacje najbardziej Ciebie stresują?

a. Problemy w domu

b. Problemy w szkole

c. Problemy zdrowotne

d. Samotność

e. Kłótnie

f. Myśl o czekających mnie egzaminach 

g. Inne (jakie?)........................................

5. Jakie sytuacje w szkole najbardziej Ciebie stresują?

a. Sprawdziany

b. Odpowiedzi ustne

c. Niezapowiedziane kartkówki

d. Samo przyjście do szkoły

e. Złośliwość kolegów/koleżanek

f. Otrzymanie oceny niedostatecznej lub innej, która mnie nie satysfakcjonu-
je

g. Inne (jakie?)........................................
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6. Jakie objawy stresu obserwujesz u siebie?

a. Bóle brzucha

b. Bóle głowy

c. Obgryzanie paznokci

d. Czerwienienie się

e. Zaburzenia snu

f. Suchość w ustach

g. Zmęczenie

h. Niekontrolowane wybuchy płaczu

i. Inne (jakie?) ........................................

7. W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?

a. Słucham muzyki

b. Rozmawiam z kimś bliskim na ten temat

c. Dużo jem

d. Płaczę

e. Stosuję techniki relaksacyjne

f. Odpoczywam

g. Inne (jakie?)........................................

8. Jaki sport pomaga Tobie w walce ze stresem?

a. Żaden

b. Jazda na rowerze

c. Bieganie

d. Pływanie

e. Tenis

f. Gry zespołowe
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g. Inne (jakie?) ........................................

9. Czy stres wpływa negatywnie na Twoje relacje z rodzicami lub innymi 
bliskimi Tobie osobami?

a. Tak

b. Nie

10. Czy stres motywuje Ciebie do pracy?

a. Tak

b. Nie

11. Jakim typem człowieka określasz siebie?

a. Spokojny

b. Nerwowy

c. Bardzo nerwowy

12. W których, z poniżej wymienionych, stref życiowych odczuwasz na-
jwiększy stres?

a. W szkole

b. W domu

c. Inne (jakie?) ........................................

Dziękuje za wypełnienie ankiety.

Literatura:

1. http://www.edukacja.edux.pl/p-20068-ankieta-dotyczaca-stresu.php (an-
kieta)
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Ważnymi elementami dobrze przygotowanego konspektu jest:
1. Wprowadzenie. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę lekcji, 

która będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i radzenia 
sobie ze swoimi emocjami. 

2.  Praca w zespołach.  Nauczyciel dzieli klasę na 4-5-osobowe zespoły. 
Zadaniem każdego z nich będzie wypisanie na dużym arkuszu papieru jak na-
jwiększej liczby nazw różnych emocji. Uczniowie mają na to zadanie maksy-
malnie 5 minut. Następnie zespoły sprawdzają wspólnie, czy w stworzonych 
przez nich listach emocji nie pojawiły się określenia opisujące zachowania, 
cechy itp.

* Uwaga: Ponieważ uczniowie mają często kłopot z  odróżnieniem emoc-
ji od zachowań, należy zarezerwować czas na sprawdzenie wypracowanych 
w ramach zadania list. W  drugiej części zadania nauczyciel zapisuje na tablicy 
następujące przymiotniki: 

● dobre, 
● złe, 
● pomocne, 
● trudne, 
● przyjemne,
● nieprzyjemne,
● niepotrzebne. 
Następnie prosi uczniów, aby w  stworzonych wcześniej zespołach 

zastanowili się, które z wypisanych na tablicy przymiotników ich zdaniem 
najtrafniej określają poszczególne emocje wypisane na listach. Wybrane pr-
zymiotniki (przy każdej emocji mogą być zapisane maksymalnie dwa przy-
miotniki) zapisują obok nazw emocji. Następnie na forum klasy każdy zespół 
przedstawia wyniki swojej pracy. 

Pytania pomocnicze do dyskusji: 
● Czy w zespołach byliście zgodni co do nadanych emocjom przymiot-

ników? Czy może były między Wami rozbieżności odnośnie oceny poszc-
zególnych emocji?

 ● Czy Waszym zdaniem fakt, że dana emocja jest przez Was przeżywana 
jako nieprzyjemna, oznacza, że jest ona niepotrzebna?

● Jak myślicie, dlaczego mimo wszystko czujemy wszystkie te emocje? 
Do czego one mogą służyć? W czym mogą być nam pomocne? 

● Co by się stało, gdyby zabrakło danej emocji (określonej przez uczniów 
jako niepotrzebnej)? W podsumowaniu nauczyciel podkreśla, że nie ma dob-
rych ani złych emocji – wszystkie są tak samo niezbędne człowiekowi i pełnią 
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w jego życiu ważne funkcje. Emocje mogą być reakcją zarówno na wyobraże-
nia, wspomnienia, myśli danej osoby, jak i  na sytuacje pojawiające się w życiu 
i w świecie zewnętrznym. Stanowią dla nas źródło cennych informacji np. o  
tym, czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, dają energię do działania, infor-
mują, że coś lub ktoś jest dla nas ważny itp. Często, kiedy ludzie doświadczają 
uczuć, które są dla nich trudne i nieprzyjemne, i z którymi sobie nie radzą, 
starają się je tłumić, zaprzeczać im, uznają, że nie są im one potrzebne w  życiu. 
Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy człowiek ma poczucie, że emocje nie są 
do zaakceptowania, gdy nie ma zgody na to, żeby je wyrażać. Można jednak 
nauczyć się korzystać z własnych uczuć w sposób konstruktywny. 

3. Praca indywidualna. W  tej części zajęć uczniowie pracują indywi-
dualnie. Nauczyciel zachęca uczniów, aby spróbowali przyjrzeć się własnym 
emocjom. W tym celu rozdaje każdemu z uczniów kartkę, na której naryso-
wany jest kontur postaci. Następnie prosi uczniów, aby każdy z nich zastano-
wił się, jakie emocje czuł w  trakcie ostatniego tygodnia. Przeżywane uczucia 
uczniowie zapisują pod konturem postaci. Następnie nauczyciel prosi, aby 
dobrali do wypisanych emocji barwę, która ich zdaniem najbardziej odzwier-
ciedla charakter danej emocji. W kolejnym etapie zadania uczniowie zastana-
wiają się, w  jakiej części ciała umieściliby daną emocję, gdzie najbardziej ją 
czują (np. gdy czuję lęk, ściska mnie w  żołądku, w  gardle itp.). Uczniowie 
zaznaczają odpowiednimi kolorami w konturze postaci, w jakim miejscu ciała 
czują daną emocję.

 4. Dyskusja. Nauczyciel ponownie dzieli uczniów na 4-5-osobowe 
zespoły, w których uczniowie dyskutują na temat  wyników  swoich prac. 
Na dużym arkuszu papieru  prowadzący  zapisuje pytania do dyskusji 
w podgrupach:

 ● Porównajcie w  zespołach to, czy w  ciągu ostatniego tygodnia wszy-
scy z  Was czuli podobne emocje? Czy wręcz przeciwnie, są między Wami 
znaczące rozbieżności?

 ● Czy dane uczucia przyporządkowaliście podobnym miejscom w swoim 
ciele czy też bardzo różnym?

 ● Czy wybraliście podobne kolory dla emocji? Jeżeli nie, to z czego 
mogą wynikać te różnice? Z Waszego stosunku do emocji? Z ich natężenia? 
W podsumowaniu zadania nauczyciel podkreśla związek przeżywania emocji 
z ciałem człowieka.

 5. Powrót do pracy indywidualnej uczniów. Nauczyciel wypisuje 
na tablicy nazwy następujących emocji: złość, smutek, lęk, wstyd, radość. 
Następnie prosi uczniów, aby na skali od 0 do 10 zaznaczyli częstość, z jaką 
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przeżywają daną emocję, gdzie zero oznacza prawie nigdy, a 10 prawie cały 
czas. 

6. Podsumowanie przez nauczyciela zajęć. 

PODSUMOWANIE

Rozważania, które przedstawiane są w niniejszym opracowaniu  wyma-
gają ukazania szerokiego spektrum definicyjnego stresu. Termin ten, mimo iż 
jest znany i powszechnie stosowany, nadal pozostaje niejednoznaczny. Używa 
się go mówiąc o wydarzeniach zarówno traumatycznych, niezwykłych, ale 
także w odniesieniu do wielu sytuacji życia codziennego W literaturze przed-
miotu określenie stresu pojawiło się w roku 1926 za sprawą H. Selye`a, który 
prowadził rozległe rozważania w obszarze nauk o zdrowiu. Autorzy ukazali 
stres jako swoistego rodzaju reakcję organizmu, która wywołana jest oddziału-
jącymi na jednostkę czynnikami pochodzącymi  ze środowiska zewnętrznego 
oraz wewnętrznego. 
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STRESZCZENIE

 Niniejszy rozdział koncentruje się na tematyce stresu, który jest niepodwa-
żalnie aktualnym obiektem zainteresowań przedstawicieli różnorodnych nauk.  Mając 
na uwadze, że jest to zagadnienie obszerne oraz wymagające stałej eksploracji i dzia-
łalności zarówno teoretycznej jak i praktycznej, niniejsze rozważania podzielić można 
na dwa wiodące obszary. Część pierwsza  dotyczy rozważań teoretycznych. Na ich 
gruncie została przedstawiona różnorodność w obszarze definicyjnych. W skazano 
także na kontekst biologiczny oraz psychologiczny stresu. Na gruncie analizy treści za-
wartych w literaturze przedmiotu skonstruowano konspekty psychoedukacyjne, które 
dedykowane są dla młodzieży w wieku szkolnym. Egzemplifikacja przykładowych 
konspektów, a tym samym propozycji oddziaływań, stanowi ważny element niniej-
szych rozważań. 

Słowa kluczowe: stres, młodzież, szkoła, konspekt, zajęcia, edukacja

ABSTRACT

 This publication focuses on the topic of stress, which is undoubtedly a cur-
rent subject of interest of representatives of various sciences. Bearing in mind that this 
is an extensive issue that requires constant exploration and both theoretical and prac-
tical activities, these considerations can be divided into two leading areas. The first 
area concerns theoretical considerations. In their area, the diversity in the definition 
area is presented. W was also sentenced to the biological and psychological context 
of stress. On the basis of the analysis of the content contained in the literature on the 
subject, psychoeducational outlines were constructed, which focus on teenagers at 
school age. The exemplification of exemplary outlines, and thus the proposed impacts, 
is the second part of these considerations.

Keywords: stress, youth, school, outline, activities, education, support,
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Wstęp

Rdzeniem kapitału intelektualnego jest wiedza, a rozwój i transfer wiedzy jest 
podstawową misją szkolnictwa. Polityka to zespół działań podjętych przez ośrodek 
decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia założonych celów za pomocą odpowied-
nio dobranych środków (Łepkowski 2000, s. 98). Do najważniejszych składników 
otoczenia oraz determinantów polityki państwa, w tym i polityki bezpieczeństwa, 
zaliczamy: ekonomikę, ideologię, prawo, kulturę (polityczną), moralność.

Schemat 1. Najważniejsze składniki otoczenia polityki bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne
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Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia oraz podzia-
łu środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Finanse 
publiczne są wykorzystywane przez instytucje sektora finansów publicznych, 
do których należą, m.in. organy władzy publicznej, w tym organy admini-
stracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz uczelnie 
publiczne.

Polityka bezpieczeństwa państwa dotyczy sposobów świadomego oddziaływa-
nia państwa na środowisko jego bezpieczeństwa za pomocą określonych narzędzi (in-
strumentów) i środków, dla osiągnięcia celów, założonych przez podmioty polityki 
bezpieczeństwa narodowego. Trzeba zaznaczyć, że polityka bezpieczeństwa narodo-
wego jest rezultatem działań, podejmowanych przez całe społeczeństwa w dłuższym 
czasie. Tabela 1 ilustruje udział polityki bezpieczeństwa w poszczególnych 
dziedzinach działalności państwa.

Tabela 1. Bezpieczeństwo państwa w systemie funkcjonowania państwa

Źródło: Dziedziny działalności państwowej – wg wykazu działów administracji rządo-
wej (ustawa z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej).

Finansowanie oświaty w Polsce jest jednym z najważniejszych obowiązków pań-
stwa. Reguluje je szereg aktów prawnych, w tym: Konstytucja RP, Ustawa o finansowaniu 
zadań oświatowych, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego czy Ustawa 
o finansach publicznych (Adamowicz, Kmieciński 2017). Cała odpowiedzialność za  
finansowanie oświaty spada na samorządy terytorialne, poprzez subwencję oświatową, 
silnie skorelowaną z liczbą uczniów. Na algorytm obliczania subwencji wpływał typ  
i poziom szkoły, stopień urbanizacji gminy czy powiatu, poziom wykształcenia kadry 
itp., natomiast otrzymana subwencja miała być dzielona przez samorządy pomiędzy 
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szkoły zgodnie z prowadzoną przez nie polityką oświatową (Zahorska 2009, s. 122). 
System ten bez większych zmian funkcjonował przez kilkanaście lat.

Reforma z 2017/2018 r. wprowadziła powrót do 8-letnich szkół podstawo-
wych oraz stopniową likwidację gimnazjów. Z reorganizacją struktury szkół związa-
ne są też zmiany w ich finansowaniu oraz zatrudnianiu nauczycieli. Poza tym nowa 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
2017, poz. 2203) wprowadza także szereg zmian w innych ustawach, m.in. w Karcie 
Nauczyciela, Ustawie o systemie oświaty czy Ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Przyjęte rozwiązania mają sprawić, by system finansowania oświaty 
był przede wszystkim łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy i szkoły, co ma mieć 
przełożenie na wzrost jego efektywności. 

18 lutego 2000 roku nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła cztery 
stopnie awansu zawodowego nauczyciela (stażysta, kontraktowy, mianowany 
i dyplomowany) i związała je z gwarancją zatrudnienia na stałe (nauczyciel 
mianowany i dyplomowany) oraz stawkami wynagrodzenia (Ustawa z dnia  
18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niek-
tórych innych ustaw, Dz.U. 2000, nr19, poz. 239.). I tak, np.: nauczyciel 
dyplomowany miał miec ́ zagwarantowana ̨ stawke ̨ stanowia ̨cą 225% pensji 
stażysty (Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2000, nr19, poz. 239, s. 122).

Inicjatywy finansowe w edukacje w krajach UE

Inwestowanie czasu i pieniędzy w edukację to wkład w kapitał ludzki. Kraje eu-
ropejskie zyskują dzięki wyższym dochodom z podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne, płaconych po wejściu wykształconych osób na rynek pracy. Wysokość 
wpływów zależy od specyficznego dla danego kraju kontekstu gospodarczego, 
rynku pracy i zapotrzebowania na fachowców, a także czynników społecznych 
i kulturowych. Osoby, które ukończyły studia wyższe, przeciętnie zarabiają więcej niż 
osoby bez wyższego wykształcenia (OECD 2019, s. 4). Edukacja jest więc opłacalna 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i państwowym, ze względu na płacone 
podatki. 
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Badania wskazują (OECD 2019, s. 4), że we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej OECD mężczyzna inwestuje około 45 100 USD (koszty bezpo-
średnie łącznie z utraconymi zarobkami, aby uzyskać wykształcenie wyższe. 
Podczas gdy kobieta inwestuje około 34 800 USD. W efekcie mężczyźni 
mają wyższe zarobki i wskaźniki zatrudnienia. Świadczenia dla mężczyzn 
w ciągu kariery zawodowej wynoszą 345 800 USD (tabela 2), a u kobiet  
253 700 USD. (OECD 2019, s. 100). 

Tabela 2. Świadczenia dla mężczyzn i kobiet w ciągu kariery zawodowej 2019 r.

Źródło:(OECD 2019), https://read.oecd-ilibrary.org/education/private-net-financial 
-returns-for-a-man-or-a-woman-attaining-tertiary-education-2016_f22ec584-en#pa 
ge1 (03.05.2020).

Oznacza to, że w ciągu 40 lat kariery, mężczyzna z wyższym wykształ-
ceniem zyska około 2000 USD więcej roczne świadczenia ogółem (w po-
równaniu do mężczyzny z wykształceniem średnim) niż kobiety z wyższym 
wykształceniem. 
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Sytuacja ekonomiczna a wykształcenie w Polsce

Instytucje szkolnictwa wyższego odgrywają kluczową rolę w naszym społe-
czeństwie. Zapewniają umiejętności na wysokim poziomie, potrzebne nowoczesnej 
gospodarce. Pomagają utalentowanym młodym ludziom zdobyć wysokie kwa-
lifikacje. Generują, rozpowszechniają wiedzę i innowacje oraz współpracują z rzą-
dem i społeczeństwem obywatelskim w celu promowania rozwoju gospodarczego  
i społecznego. Aby jednak w pełni wykorzystać swój potencjał, uczelnie muszą sta-
le doskonalić swoje podejście organizacyjne, działania badawcze, metody nauczania  
i praktyki zewnętrznego zaangażowania. 

Priorytetowe stają się nowe metody nauczania, uwzględniające potrzeby ryn-
ku pracy  i stymulujące przedsiębiorczość. Szczególny nacisk kładzie się na wsparcie 
początkujących przedsiębiorców, krajową i międzynarodową współpracę w zakresie 
wymiany wiedzy i doświadczeń z biznesem, innowacyjność. Dobrze wykształcone 
społeczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu społecznego i gospodarczego 
kraju. Edukacja odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wiedzy, umiejętności i kom-
petencji niezbędnych do skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie  i gospodarce. 
Dobre wykształcenie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia  i ade-
kwatnych zarobków.

Pieniądze, chociaż nie można za nie kupić szczęścia, są ważnym sposobem 
na osiągnięcie wyższych standardów życia. W Polsce średni dochód netto na jed-
nego mieszkańca wynosi 19 814 USD, czyli znacznie mniej niż średnia OECD  
(33 604 USD) rocznie (OECD 2019b, s. 10). W Polsce 92% dorosłych w wieku 
25-64 lata ukończyło szkołę średnią (PISA 2019).

Charakterystyka edukacji w Polsce

Wydatki na edukację przedszkolną wzrosły w ostatnich latach z 0,7% 
PKB w 2012 r. do 0,8%  w 2016 r. Chociaż Polska wydaje więcej niż wynosi 
średnia OECD na kształcenie dzieci w wieku 3-5 lat, to i tak jest to 16% 
mniej niż wynosi średnia OECD (OECD 2017).

W latach 2005–2017 w Polsce wzrosła liczbę małych dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli w krajach OECD. Podczas gdy mniej niż 40% dzieci  
w wieku 3-5 lat chodziło do przedszkoli, w 2005 r. liczba ta wzrosła o ponad 
80% w 2017 r. (schemat 4).
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Większość nauczycieli posiada tytuł magistra i wysokie kwalifikacje. Jednak 
wynagrodzenie  w stosunku do podobnie wykształconych pracowników w innych 
krajach należy do najniższych. Nauczyciele w polskich przedszkolach zarabiają tylko 
67% pensji w stosunku do innych krajów. Trzeba zaznaczyć, że różnica w zatrud-
nieniu ze względu na płeć zmniejsza się wraz ze wzrostem wykształcenia, ale różnica  
w wynagrodzeniach się zwiększa, gdyż kobiety osiągnęły wyższy poziom wykształce-
nia w ciągu ostatniej dekady w Polsce. Podczas gdy udział kobiet z wykształceniem 
średnim (ISCED 2011) lub niższym zmniejszył się o 15 % w latach 2008-2018, 
udział w szkolnictwie wyższym wzrósł o tę samą liczbę. W 2018 r. tylko 34% męż-
czyzn miało wykształcenie wyższe w porównaniu z 54% kobiet.

Różnica płci w zatrudnieniu zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu wykształ-
cenia. Wśród osób dorosłych z wyższym wykształceniem zatrudnionych było 84% 
kobiet i 94% mężczyzn. Wskaźniki zatrudnienia osób posiadających doktorat są  
o 6% wyższe od kobiet z tytułem magistra i 5% wyższe od mężczyzn z tym samym 
stopniem, podobnie jak kształtuje się średnia OECD (schemat 3).

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni, jak to się dzieje w wielu innych 
państwach (schemat 2). 

W Polsce wzrasta ilość osób z wyższym wykształceniem (z 32% w 2008 
do 44% w 2018). Co stanowi podobny poziom osiągnięć jak średnia OECD 
(schemat 4).

Kraje są uszeregowane w porządku malejącym według odsetka osób  
w wieku 25–34 lat z wyższym wykształceniem (OECD 2019).

W 2017 r. studenci zagraniczni stanowili 4% studentów szkół wyższych 
w Polsce. 80 % studentów zagranicznych, studiujących w Polsce, pochodzi  
z Europy, jednak największy odsetek pochodzi z krajów spoza OECD. Nato-
miast tylko 2% polskich studentów studiuje za granicą.

Pomimo wysokich osiągnięć na poziomie magisterskim, niewielu kontynu-
uje studia doktoranckie. Odsetek osób w wieku 25–64 lat, posiadających doktorat  
w Polsce, wynosi 0,6%, co stanowi prawie połowę średniej OECD (1,1%). Jeżeli 
taka tendencja się utrzyma i 1,9 % podejmie studia doktoranckie, poziom wykształ-
cenia będzie nadal niższy niż średnia w krajach OECD (2,3%). Natomiast polscy 
doktoranci mają o 7% większe szanse na znalezienie pracy w kraju niż osoba dorosła 
z dyplomem magisterskim, w porównaniu do średnio 5% w krajach OECD (Sche-
mat 5).



103

EDUKACJA W POLSCE NA TLE POLITYKI FINANSOWEJ KRAJÓW UE ...

Sc
he

m
at

 4
. P

oz
io

m
 w

yk
sz

ta
łc

en
ia

 o
só

b 
w

 w
ie

ku
 2

5–
34

 la
t (

20
18

)

Ź
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Względny wskaźnik zatrudnienia powyżej 100% wskazuje, że osoby po-
siadające doktorat mają wyższy wskaźnik zatrudnienia niż dorośli z tytułem 
magisterskim. Względny wskaźnik zatrudnienia poniżej 100% wskazuje na 
coś przeciwnego. Rok odniesienia różni się od 2018 r. Kraje są uszeregowane 
w porządku malejącym według względnego wskaźnika zatrudnienia dokto-
rantów w porównaniu do magisterskich(OECD 2019a, tabela B7.3, s. 1).

Pozyskanie nowych nauczycieli wciąż napotyka na trudności. W więk-
szości krajów OECD odsetek nauczycieli szkół podstawowych i średnich 
wśród osób w wieku 50–59 lat jest większy niż odsetek kandydatów do tego 
zawodu w wieku 25–34 lat. Budzi to obawy, związane z przyszłym niedo-
borem nauczycieli, tym bardziej że ok.10% nauczycieli szkół podstawowych  
i średnich ma mniej niż 30 lat.

Wynagrodzenia zwykle rosną wraz z poziomem nauczania, ale wynagro-
dzenie nauczycieli wynosi od 78% do 93% zarobków w stosunku do innych 
osób z wyższym wykształceniem. Dyrektorzy szkół zarabiają o 25% więcej niż 
nauczyciele z wyższym wykształceniem. Liczba godzin dydaktycznych rocznie 
maleje wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, średnio w krajach OECD 
pozostało to w dużej mierze niezmienione w latach 2000-2018.

Przebieg instytucyjnego procesu edukacji  
dla bezpieczeństwa

Edukacja XXI wieku wymaga zatrudnienia nauczyciela: twórczego, peł-
nego inicjatywy; optymisty, specjalisty umiejącego przekazywać wiedzę, do-
skonałego dydaktyka o rzetelnej i szerokiej wiedzy merytorycznej, umiejącego 
rozwijać zainteresowania uczniów, łączyć przekazywaną wiedzę z praktyką 
oraz kształcić umiejętności samodzielnego uczenia się ̨. (Kielar 2011, s. 4). 
Niestety są to w dużej mierze jedynie plany na przyszłe lata, nie rzeczywistość.

Szkoła współczesna i szkoła przyszłości powinny byc ́ wsparte kadrą dobrze 
wykwalifikowanych nauczycieli; doposażone w najnowsze środki dydaktyczne 
bazujące na najnowszych technologiach, w tym informatycznych. Ponadto 
wymagają one nieustannego doskonalenia w dziedzinie jakości i efektywno-
ści oraz stosowania nowoczesnych metod nauczania. Każdy nauczyciel chce 
uczyć w szkole, która zapewnia mu satysfakcjonującą ilość i jakość pomocy 
dydaktycznych, klasopracownie wyposażone w środki przekazu audiowizual-
nego i dostęp do wysokiej jakości zasobów e-learningowych.

Współczesna szkoła – jako nowoczesna placówka edukacyjna XXI wie-
ku – musi zmierzyć się z wieloma problemami. Nauczyciele w takiej szkole 
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powinni na bieżąco modyfikować metody nauczania, aby lepiej trafiać do wy-
obraźni ucznia oraz przełamywać wszystkie bariery technologiczne zwia ̨zane  
z kreatywnym posługiwaniem się nowoczesnymi technikami i środkami ko-
munikacji, komputerami i urządzeniami multimedialnymi.

Przyszłość edukacji  
w obliczu reakcji na zagrożenia

Współczesna szkoła jest zaprzeczeniem słów Plutarcha: „Umysł nie jest 
naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”. Zakuć 

– zdać – zapomnieć. To dalej tak działa. A głównym celem nauczyciela po-
winno stać się stymulowanie ciekawości ucznia w taki sposób, by zdobywanie 
wiedzy było przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. A. Einstein mówił: 
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie 
uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Szkoły, uczelnie powinny 
być szlifierniami diamentów, pracowniami jubilerskimi oprawiającymi w zło-
to, platynę i srebro to, co wyrosło, rozkwitło. A jest tak, że szkoły nie „uczą” 
myślenia, lecz wytwarzają posłusznych obywateli, pracowników, specjalistów, 
konsumentów, wyborców, prowadzonych przez życie, media, korporacje, in-
stytucje finansowe itp. Jak mocno wybrzmiewają tu słowa A. Einstein: „Szko-
ła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna 
osobowość, a nie jako specjalista” i jak wiele jest w tej kwestii do zrobienia.

Zawód nauczyciela jako „jubilera ludzkich dusz”, który powinien przycią-
gać najlepszych, powołanych i szczególnie docenianych przez społeczeństwo 
idealistów, pedagogów, opiekunów stał się pracą „na akord”, z wykorzysta-
niem dziewiętnastowiecznych narzędzi oraz wiedzy. Ludzie ponadprzecięt-
ni, którzy powinni rozniecać ogień, artyści edukacji i pedagogiki, wtłaczani  
w tryby „szkolenia”, zmieniani są w treserów, albo poddają się i uciekają, albo 
toczą nierówną partyzancką walkę z ograniczeniami systemu (Watters 2018).

To oczywiste, że aby kształtować jednostki, potrzebne są programy i na-
uczyciele – specjaliści. W tym wszystkim konieczna jest także edukacja o bez-
pieczeństwie. Ale system nauczania nie ma uczyć życia, relacji międzyludzkich, 
poszukiwania wartości i sensu, nie ma doceniać indywidualności. Nie jest  
w interesie systemu rozumieć, że każdy z nas uczy się nieco inaczej, w innym 
tempie. System nie widzi ludzi – wielowymiarowych, unikalnych cudownych 
w swojej złożoności.

Mało istotne są emocje, uczucia, duchowy wymiar naszego funkcjono-
wania. Ten dramatyczny rozdźwięk pomiędzy założeniami powszechnego 
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systemu edukacji i celami, które ma realizować, a prawdziwymi, prostymi 
ludzkimi potrzebami, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, jest obezwładnia-
jący, degenerujący jednych i drugich (Guc 2020). Widząc, w jaką stronę roz-
wijamy się jako społeczeństwo, jak zmienia się świat wokół nas, jak ewoluują 
rynki pracy, mechanizmy ekonomiczne, świadomość, wyraźnie można zauwa-
żyć, jak niedostosowana jest szkoła, zakorzeniona w wizji edukacji, tworzonej 
200 lat temu.

Nowoczesne nauczanie i Edukacja  
dla Bezpieczeństwa w trybie indywidualnego  
oraz zbiorowego kształcenia

Podstawy programowe przedmiotów wymagają przyswojenia przez 
uczniów tej samej wiedzy. Zupełnie ignoruje się fakt, że każde dziecko jest 
inne, ma swój własny sposób uczenia się, rozumienia świata, zapamiętywania 
informacji. 

Każde dziecko ma wrodzoną zdolność do nauki (Sikora, Chrapek 2018). 
Nauczyciele potrafią zbadać możliwości oraz dokonać prawidłowego wyboru. 
Zabawa jest fundamentalna dla nauki: jest naturalnym owocem ciekawości 
i wyobraźni. Jednak z powodu wielu obowiązków uczniowskich oraz zajęć 
pozalekcyjnych uczeń zwykle nie ma już czasu na zabawę.

Każde dziecko ma indywidualne pasje oraz różne marzenia. Dzieci na 
początku szkolnej przygody samodzielnie lub razem z rodzicami określają 
swoje potrzeby względem edukacji. Każdy uczeń powinien mieć indywidu-
alną ścieżkę rozwoju, zaprojektowaną tak, aby pozwalała ona rozwijać talenty  
i najważniejsze umiejętności.

Z kolei nauczyciele, aby prawidłowo stymulować rozwój ucznia, powin-
ni wypełnić cztery podstawowe zadania: „angażować, umożliwiać, oczekiwać 
oraz umacniać” (Sikora, Chrapek 2018). Natomiast dyrektorom szkół po-
winno zależeć na tworzeniu społeczności uczniów, nauczycieli oraz personelu, 
którzy mają wspólne cele i wspólnie chcą do nich dążyć.

Przyszłość edukacji  
w obliczu reakcji na zagrożenia

Współczesna szkoła jest zaprzeczeniem słów Ch. Plutarcha: „Umysł nie 
jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”. 
Zakuć – zdać – zapomnieć. To dalej tak działa. A głównym celem nauczyciela 
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powinno stać się stymulowanie ciekawości ucznia w taki sposób, by zdoby-
wanie wiedzy było przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. A. Einste-
in mówił: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Szkoły, uczelnie 
powinny być szlifierniami diamentów, pracowniami jubilerskimi oprawiają-
cymi w złoto, platynę i srebro to, co wyrosło, rozkwitło. A jest tak, że szkoły 
nie „uczą” myślenia, lecz wytwarzają posłusznych obywateli, pracowników, 
specjalistów, konsumentów, wyborców, prowadzonych przez życie, media, 
korporacje, instytucje finansowe itp. Jak mocno wybrzmiewają tu słowa  
A. Einsteina: „Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją 
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista” i jak wiele jest w tej kwestii 
do zrobienia.

Zawód nauczyciela jako „jubilera ludzkich dusz”, który powinien przycią-
gać najlepszych, powołanych i szczególnie docenianych przez społeczeństwo 
idealistów, pedagogów, opiekunów stał się pracą „na akord”, z wykorzysta-
niem dziewiętnastowiecznych narzędzi oraz wiedzy. Ludzie ponadprzecięt-
ni, którzy powinni rozniecać ogień, artyści edukacji i pedagogiki, wtłaczani  
w tryby „szkolenia”, zmieniani są w treserów, albo poddają się i uciekają, albo 
toczą nierówną partyzancką walkę z ograniczeniami systemu (Watters 2018, 
s.23).

To oczywiste, że aby kształtować jednostki, potrzebne są programy i na-
uczyciele – specjaliści. W tym wszystkim konieczna jest także edukacja o bez-
pieczeństwie. Ale system nauczania nie ma uczyć życia, relacji międzyludzkich, 
poszukiwania wartości i sensu, nie ma doceniać indywidualności. Nie jest  
w interesie systemu rozumieć, że każdy z nas uczy się nieco inaczej, w innym 
tempie. System nie widzi ludzi – wielowymiarowych, unikalnych cudownych 
w swojej złożoności.

Mało istotne są emocje, uczucia, duchowy wymiar naszego funkcjono-
wania. Ten dramatyczny rozdźwięk pomiędzy założeniami powszechnego sys-
temu edukacji i celami, które ma realizować, a prawdziwymi, prostymi ludz-
kimi potrzebami, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, jest obezwładniający, 
degenerujący jednych i drugich (Guc 2020). Widząc, w jaką stronę rozwijamy 
się jako społeczeństwo, jak zmienia się świat wokół nas, jak ewoluują rynki 
pracy, mechanizmy ekonomiczne, świadomość, wyraźnie można zauważyć, 
jak niedostosowana jest szkoła, zakorzeniona w wizji edukacji, tworzonej 200 
lat temu.
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Finlandia – pionier edukacji

Przyszłość Polski zależy niewątpliwie w ogromnej mierze od jakości edu-
kacji. Skądinąd wiemy, że istnieją nowe systemy nauczania i kształcenia, gdzie 
uczniowie i studenci nie są „przymuszani” do życia według „mistycznych” 
wzorców, gdzie umożliwia się im twórcze działania. Dotyczy to również bez-
pieczeństwa. Tak się dzieje na przykład w Finlandii, która regularnie prowadzi 
w międzynarodowym badaniu umiejętności uczniów i studentów PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment). Ugruntowała ona strategię 
nauczania w ciągu ponad 100-letniej historii. Edukacja od XIX wieku jest 
obowiązkowa dla chłopców i dziewcząt. W latach siedemdziesiątych prze-
prowadzono reformy systemu, uważanego za elitarny. Wówczas dostęp do 
wiedzy uzyskały wszystkie grupy społeczne, a naczelnym hasłem reformy była 

„równość szans, niezależnie od środowiska, dochodów czy miejsca zamieszka-
nia”. Tak opracowany system szkolnictwa istnieje do dnia dzisiejszego, by 
każde dziecko chodziło do takiej samej szkoły. Nie pozwolono na powstanie 
prywatnych szkół, gdyż podstawowa edukacja ma być jednakowa dla wszyst-
kich. W 2012 roku badania PISA wykazały, że 56% młodych mieszkańców 
Finlandii żyje na wyższym poziomie niż ich rodzice. Przy czym we Francji 
to 45%, a w Niemczech 24%. Główną zasadą szkoły podstawowej jest auto-
nomia jej uczniów. Nauczanie jest dostosowane do indywidualnego tempa 
każdego ucznia. Takiego modelu nie udałoby się zrealizować, gdyby wszyscy 
siedzieli w klasie. Działanie w grupie ma zachęcać do współpracy, a nie do 
rywalizacji. Stąd właśnie brak ocen w szkole podstawowej, brak zadań, a tym 
samym brak klasyfikacji ucznia. Dzieci, które znają swoją wartość, nie mają 
problemów z zachowaniem. Przez nauczycieli są obdarzone zaufaniem, od-
wdzięczając się tym samym. Podobnie jest z pracą w zespole i podczas pracy  
z innymi nauczycielami. Strategia polega na dostrzeżeniu ucznia z problema-
mi. Drugi nauczyciel jest zawsze gotowy, by pomóc. Kluczowa dla całej przy-
szłości ucznia jest natychmiastowa pomoc udzielana mu, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba. Nauczyciele cieszą się wyjątkową niezależnością. Samodzielnie 
układają program, dobierają podręczniki i materiały dla każdego ucznia. Dy-
rektor szkoły natomiast swoją rolą przypomina szefa przedsiębiorstwa, gdyż 
zatrudnia nauczycieli. Istotą jego pracy jest możliwość organizowania kadry 
według potrzeb szkoły.
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Dzieci w szkołach otrzymują podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, 
a także umiejętność wzięcia odpowiedzialności za własną edukację. Licealiści 
samodzielnie wybierają przedmioty i kursy dwu- lub czteroletnie, na które 
chcą uczęszczać.

Fiński system edukacji zyskał uznanie na całym świecie. Finlandia po-
siada świetne szkolnictwo i szacunek do edukacji. To wartość nie do przece-
nienia. Jednak edukowanie nie jest statyczną rzeczą i musi ewoluować. Zatem  
w 2015 roku Finlandia przekształciła system, usuwając podział na przedmioty 
i zastępując go kursami tematycznymi. Reforma została przetestowana w kil-
ku fińskich liceach. W 2020 roku powinna objąć cały kraj (Guc 2020). Fiński 
system edukacji uważany jest za jeden z najbardziej udanych na świecie. Pań-
stwo to od lat uzyskuje najlepsze wyniki w rankingu PISA. Fińscy studenci 
znaleźli się w grupie najbardziej zadowolonych ze swojego systemu nauczania. 

Wnioski

Polska stara się podążać w zakresie funkcjonowania oświaty za innymi państwa-
mi Europy. Jednak w dalszym ciągu starania te są stosunkowo skromne. Pomimo 
przeznaczania na edukację dużej części PKB, to kwota ta ciągle jest niewystarczająca.

Ukończenie szkoły średniej staje się coraz ważniejsze we wszystkich krajach, 
gdyż umiejętności potrzebne na rynku pracy są coraz bardziej oparte na wiedzy.  
W Polsce 92% dorosłych w wieku 25-64 lata ukończyło szkołę średnią, podczas gdy 
średnia w krajach OECD wynosi 78%.

Program OECD dotyczący międzynarodowej oceny uczniów (PISA) dokonu-
je przeglądu stopnia, w jakim zdobyli część wiedzy i umiejętności, niezbędnych do 
pełnego uczestnictwa we współczesnych społeczeństwach. Jednak wskaźniki ukoń-
czenia szkoły, niewiele mówią o jakości otrzymywanej edukacji. 

Na przykład w Polsce szkoły niepubliczne powstawały masowo i wiele placó-
wek posiada niską jakość kształcenia oraz cierpi na niedostatek kadry dydaktycznej 
czy zaplecza technicznego. Z drugiej strony zaznaczyć należy, że szkołom niepublicz-
nym trudno jest konkurować z publicznymi, uznanymi, o długiej tradycji, wysokiej 
jakości kształcenia, własnej, dobrze wykształconej kadrze i zapleczu. Oczywiście wiele 
z nich zdołało już zdobyć sobie uznanie (Moroń, 2015, s. 96). Stałe zainteresowanie 
edukacją wyższą, daje uczelniom, które przetrwają, szansę na stabilizację i umocnie-
nie swojej pozycji na rynku.

Dzięki reformom edukacji od 2000 r., pozycja Polski w Programie Międzyna-
rodowej Oceny Uczniów (PISA) OECD znacznie się poprawiła. Kluczowymi refor-
mami, które pomogły osiągnąć pozytywne rezultaty, były:
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1. zapewnienie większej liczby godzin nauki języka obcego,
2. wprowadzenie egzaminów ocenianych zewnętrznie na każdym etapie 

edukacji, 
3. zmiana struktury wynagrodzeń nauczycieli i decentralizacja rozwoju pro-

gramu nauczania na poziom lokalny (przy zachowaniu standardów na poziomie 
krajowym). 

Rząd nie ma wyłączności na kreowanie systemu edukacji. Wiele pozy-
tywnych zmian można wprowadzać lokalnie. Warto uczyc ́ sie ̨ od siebie na-
wzajem i wymieniać dobre praktyki horyzontalnie (pomiędzy samorządami, 
środowiskiem nauczycielskim, szkołami różnego typu). Stworzenie trwałego 
mechanizmu współpracy jest kolejnym wyzwaniem dla instytucji oraz środo-
wisk zaangażowanych w edukację XXI wieku (Martuszewska 2020).

Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele 
instytucji oraz środowisk i powinna być wypracowywana razem, w kwestii 
finansów oraz tematyki nauczania. Tematyka militarna powinna również zna-
leźć się w treściach kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa ade-
kwatnie do zagrożeń XXI wieku.
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Streszczenie

 Edukacja przynosi wiele korzyści nie tylko u pojedynczego człowieka, ale i w ży-
ciu społecznym. Edukacja w Polsce, stanowi niezwykle ważną część usług publicznych oraz 
gospodarki narodowej (Jeżowski 2016). Wyższe zarobki wiążą się z dobrym wykształceniem, 
jakością życia i większą wydajnością pracy. Państwo przeznacza część swojego budżetu na 
pokrycie kosztów edukacji, jednak wiele jest jeszcze w tej kwestii do zrobienia. Celem arty-
kułu jest analiza i ocena finansowania polskiego systemu oświaty z uwzględnieniem 
statystycznej analizy ilościowej w oparciu o dane OECED. Nowoczesne nauczanie  
i Edukacja dla Bezpieczeństwa w trybie indywidualnego kształcenia.

 Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa państwa, edukacja, finansowanie, 
wydatki, nowoczesne nauczanie

Summary

 Education brings many benefits not only to individuals, but also in social 
life. Education in Poland is an extremely important part of public services and the 
national economy (Jeżowski 2016). Higher earnings are associated with a good edu-
cation, quality of life and greater work productivity. The state allocates part of its 
budget to cover education costs, but much remains to be done in this regard.
The aim of the article is to analyze and evaluate the financing of the Polish education 
system, taking into account statistical quantitative analysis based on OECED data. 
Modern teaching and Education for Safety in the form of individual education.

 Keywords: state security policy, education, financing, expenses, modern 
education
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ZYGMUNT FREUD  
I JEGO KONCEPCJA PAMIĘCI

SIGMUND FREUD AND HIS CONCEPT OF MEMORY

Wstęp

Zygmunt Freud to postać, która ma istotne znaczenie dla kształtowania 
i rozwoju nie tylko dwudziestowiecznej myśli psychologicznej. Twórca psy-
choanalizy – przynajmniej z nazwiska znany szerokiemu gronu poszukiwaczy 
humanistycznych wciąż inspiruje do naukowych poszukiwań i wielopłaszczy-
znowego poznawania ludzkiej natury.

Freud w interesujący sposób odniósł się do zagadnienia związanego  
z pamięcią. Jest to koncepcja o tyle ciekawa, że jej twórca ściśle łączył ją  
z mrokami nieświadomości, a więc z tym, co na co dzień jest ukryte dla umy-
słu człowieka. Jak zauważyła Magdalena Żardecka – 

„psychoanaliza jest (…) nauką o pamięci, pamiętaniu i zapominaniu,  
o przypomnieniach i powtórzeniach naznaczających ludzkie życie” 
(Żardecka 2020, s. 137).

Artykuł stanowi próbę zasygnalizowania czym dla Freuda jest koncepcja 
pamięci. W pracy przedstawiono także głos wybranych interpretatorów oma-
wianego prekursora psychoanalizy1. 

Według Freuda świadomość postrzeżeniowa odbiera bodźce z zewnątrz, 
ale ich nie zapisuje. Mamy tu do czynienia z mechanizmem torowania –  

1  Praca została oparta na literaturze przedmiotu oraz wykładzie monograficznym na kierunku 
filozofia (studia trzeciego stopnia, Uniwersytet Rzeszowski, rok akademicki 2020/2021).
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gdy coś charakteryzuje się powtarzalnością, jednostka przywyka do tego, prze-
chodzi do porządku dziennego, nie traktuje danego zjawiska jako czegoś szcze-
gólnego, ale zespolonego z tym, w jakich warunkach funkcjonuje. W innych 
przypadkach świat zewnętrzny nie niszczy człowieka, ta świadomość działa 
na wzór swoistej membrany, zabezpieczenia przed negatywnymi czynnikami.

Bodźce, z którymi człowiek styka się na różnych etapach swojego ży-
cia, zapadają w głąb psychiki. To tam znajdują swoje lokum, zagnieżdżają się.  
W momencie, gdy dany bodziec jest silny, świadomość się rozstępuje. Bodźce 
szokowe, bardzo mocne i niespodziewane omijają świadomość. 

U Freuda dużą rolę odegrała geneza choroby. Jej określenie miało istotne 
znaczenie w terapii. Według niego dana jednostka stawia opór w momencie 
konieczności przypomnienia sobie danego wydarzenia. W takiej sytuacji za-
danie terapeuty opiera się na pełnieniu roli tłumacza. W takiej sytuacji trzeba 
wydobyć coś (wydarzenie, miejsce, osobę) z nieświadomości pacjenta, a na-
stępnie przetłumaczyć, tak, aby to, co wyparte zostało przeniesione do sfery 
świadomości. Wówczas chory zacznie mieć władzę nad tym, co przeżył, czego 
doświadczył. Taka wiedza zaprowadzi go do samopoznania. Warto podkreślić, 
że przypomnienie jest procesem długotrwałym. Nie można osiągnąć go nagle. 
Sam proces terapeutyczny nie prowadzi do usunięcia cierpienia, ale rozpo-
czyna się wtedy, gdy jednostka nie funkcjonuje prawidłowo. Według twórcy 
psychoanalizy nie rozpoczyna się działań terapeutycznych, gdy dany człowiek 
należycie funkcjonuje. 

Introjekcja, inkorporacja i identyfikacja

Z freudowską koncepcją pamięci ściśle związane są trzy terminy: in-
trojekcja, inkorporacja oraz identyfikacja. Pierwszy z nich łączy się z inter-
nalizacją, czyli wprowadzaniem do „ja” jednostki świata zewnętrznego. Dla 
pełniejszego zobrazowania tego procesu Freud użył porównania do procesu 
przyswajania pokarmu. Tak, jak dziecko zjada posiłek i tym samym rozpo-
czyna wielowymiarowy proces trawienny, muszą wystąpić kolejne etapy – 
później jednostka wchłania, wysysa i wydala. Analogicznie dzieje się to także 
w procesie psychicznym. Dane wydarzenie zostaje doświadczone, trafia do 
ludzkiego wnętrza, następnie wchłonięte – zostaje wyssane w terapii i wyda-
lone, przeniesione do świadomości. Zatem zdrowie psychiczne działa tak, jak 
prawidłowo funkcjonujący system trawienny. Introjekcja więc opiera się na 
języku, metaforach.
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Inkorporacja zaś wiąże się z tym, że dana jednostka na poziomie fanta-
zji wpuszcza konkretny obiekt do swojego wnętrza. Ma to miejsce również 
w przypadku traumatycznych treści. Takie udostępnienie wnętrza podmiotu 
jest ściśle związane z silnym ładunkiem emocjonalnym. Nieprzyswojona, nie-
przetrawiona treść zakorzenia się w człowieku, uwiera go. Nieprzepracowa-
na treść doskwiera jednostce, nie pozwala spokojnie żyć. Takimi sytuacjami 
mogą być np. śmierć bliskiej osoby, odejście ukochanego, czy traumatyczne 
wydarzenie, które trudno sobie przypomnieć. Z jednej strony jednostka, któ-
ra tego doświadczyła chce pozostać sobą, ale z drugiej nie chce utracić obiektu, 
czyli ścierają się tutaj dwa bieguny – jednostka chce mieć obiekt w sobie, ale 
nie chce doświadczyć negatywnych skutków z tym związanych. Chce, aby 
obiekt trwał. Inkorporacja wiąże się z chorym mechanizmem ludzkiej psychi-
ki, a używany język staje się sztywny, surowy, dosłowny, przepełniony kon-
kretami. W tej sytuacji jednostka nie operuje metaforami, abstrakcjami, język 
jest pozbawiony poczucia humoru i codziennego dystansu. 

Operując freudowskim obrazem, związanym z systemem trawiennym, 
gdy podmiot inkorporacji natknie się na coś trudnego do wchłonięcia, wów-
czas czyni obsesję z jedzenia. Kwestia jedzenia jest ściśle związana z proble-
mem z pamięcią np. związanym z brakiem zmarłej osoby, która była istotna 
dla danego podmiotu. Ma to miejsce wtedy, gdy jednostka nie potrafi przejść 
przez etap żałoby, gdy nie przepracowała traumy z tym związanej, nie zaak-
ceptowała nowej sytuacji. Wówczas fizyczne pochowanie bliskiego człowieka 
wiąże się z brakiem akceptacji nowego stanu i pochowaniem zmarłego w psy-
chice jednostki, czyli w sekretnej krypcie.

Trzecie z pojęć istotnych dla Freuda to identyfikacja, która polega na 
zafascynowaniu się cechą drugiego człowieka, co prowadzi do wchłonięcia 
jej. Łącząc pojęcie z systemem trawiennym, w tym przypadku jednostka znów 
jest tym, co wchłonęła. Identyfikacja jest więc przeciwieństwem projekcji,  
w której dana osoba przenosi swoje uczucia na innego człowieka – wówczas 
to „obdarowany” jest zły, choć w rzeczywistości zła jest osoba – adresat uczuć.

Według Freuda na ogół jednostka zachowuje się normalnie, a inkorpora-
cja jest trudna do zdiagnozowania. W przypadku stanów maniakalno-depre-
syjnych, które są rzadkie, pacjent nie potrafi i/lub nie chce mówić. W takiej 
sytuacji żadne słowa nie potrafią wyrazić żalu po utraconym obiekcie, podmiot 
mając to wydarzenie w zamkniętej krypcie psychiki – milczy. Trudnością jest 
to, że pacjent nie stara się przezwyciężyć sytuacji, w której się znalazł. Chory 
milczy, nie chce mówić, unika nawet bliskich mu wcześniej tematów. Z jed-
nej strony funkcjonuje, ale układa sobie życie tak, aby nie mówić o utraconym 
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obiekcie. Aby żyć, pacjent utrzymuje w sobie ten obiekt. Tu pojawia się ko-
lejne pojęcie – narcyzm. Pacjent jest narcyzem. Jest to narcyzm skomplikowa-
ny. To, co kocha jednostka, jest w niej. Dzięki temu jednostka kocha siebie, 
ponieważ to w sobie nosi to, co miłuje. Gdyby w takiej sytuacji narcystyczna 
jednostka przyznałaby się do straty, oznaczałoby dla niej samobójstwo. 

Warto podkreślić, że według Freuda inkorporacja wyklucza pracę żałoby 
– pacjent nie wie dlaczego cierpi. Żadna inkorporacja nie jest więc doskonała, 
ponieważ ból w pewnym momencie musi znaleźć ujście, wydostać się na ze-
wnątrz. Gdy krypta pamięci pęknie, a tym samym ból wydostanie się z czło-
wieka, jednostka popada w stan melancholii. Wówczas podmiot ma wrażenie, 
że oddał się śmierci, nieustannie powraca do tego, co dla niego trudne i bole-
sne. W tej sytuacji podmiot wciąż na nowo przezywa rozpacz, rozczarowanie, 
nieustannie powraca do tragicznych wydarzeń. Będąc w swoistym więzieniu 
swojej pamięci, nieustannie inscenizuje traumatyczne wydarzenia. Podmiot 
jest męczennikiem, jego pamięć jest zbolała. Tutaj zadaniem terapeuty jest 
sprawić, aby jednostka przypomniała sobie to, co się wydarzyło, aby potrafiła 
o tym opowiedzieć. 

W tej sytuacji proces terapeutyczny porównywalny jest do sokratejskiej 
metody polegającej na tym, że każdy rozmówca dojdzie do prawdy, urodzi ją. 
Starożytna maieutyka znalazła swoje miejsce także w rozmyślaniach Freuda. 
Zadaniem terapeuty więc jest sprawienie tego, aby odblokować psychikę cho-
rego. Kluczem jest znalezienie odpowiednich słów, które pozwolą na urodze-
nie prawdy przez pacjenta. 

Charakteryzując procesy pamiętania u Freuda warto odpowiedzieć na 
pytanie, czym jest pamiętanie. To „proces paradoksalny – z jednej strony 
wymyka się on poza zasadę przyjemności przez przymus powtarzania, który 
według wszelkich oznak przynosi podmiotowi tylko cierpienie, i przez nazna-
czenie wsteczne, które zdaje się odwracać kierunek oddziaływań i sprawia, że 
teraźniejszość ma znaczenie dla naszej przeszłości; z drugiej zaś strony prze-
chowuje to, co nigdy nie zostało świadomie doświadczone i co nie pozostawi-
ło śladów w naszej świadomości” (Żardecka 2020, s. 138).

Piętra psychoanalizy

Analizując koncepcję pamięci Freuda, nie sposób pominąć pojęcie pię-
ter psychoanalizy, które opiera się na konkretnym pacjencie i konkretnym 
problemie. Jest to odmienne od holistycznego spojrzenia na życie psychiczne  
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chorego. Według Freuda są trzy piętra psychoanalizy: interpretacja, konstruk-
cja oraz teoria. 

Interpretacja dotyczy faktów jednostkowych i łączy się np. z: przejęzycze-
niami, powtórzeniami, czy bólem karku. Konstrukcja jest połączona z całym 
życiem jednostki, natomiast teoria wiąże się z życiem psychicznym człowieka, 
a dokładniej z prawidłowościami jego psychiki. 

Przedmiot wyparcia według twórcy psychoanalizy to zdarzenia jednost-
kowe, a podmiot stłumienia to popędy. Wspomnienie przesłonowe zaś to 
to, co przychodzi do głowy, gdy psychika nie chce by jednostka wydobyła  
z zapomnienia to, co powinno ujrzeć światło dzienne. To dążenie ma unie-
możliwić dotarcie do wspomnienia zasadniczego. W tej sytuacji psychika to-
czy z jednostką swoistą grę. Jest to niełatwe nie tylko dla jednostki, ale także 
dla terapeuty. 

Psychika dla Freuda to obszar walki – po jednej stronie staje pamięć, 
po drugiej – zapomnienie. Walka toczy się o jawność – z jednej strony nie 
wszystko może być jawne, ale z drugiej – nie wszystko może być ukryte. Ce-
cha psychiki człowieka to – poza mechanizmami wyparcia – również zjawisko 
opóźnienia. W tym przypadku opóźniona jest świadomość. W tym skom-
plikowanym procesie rozumienie znaczenia opóźnienia jest późniejsze niż 
doświadczenie. Po czasie następuje rozumienie, że coś nie zostało wykonane  
w odpowiednim momencie. 

W tym wszystkim ludzka psychika uruchamia procesy kodowania i szu-
kania kompromisu. Jednostka przypomina sobie coś i koduje to, jednak treść 
zakodowana nigdy nie jest identyczna z tym, co rzeczywiście zostało doświad-
czone. To, co zostaje w pamięci jednostki jest zakodowane. Doświadczenie 
trafia do psychiki. Zadaniem jest wydobycie i odpowiednie zakodowanie tego 

– wówczas następuje zjawisko zapisania doświadczenia w pamięci. Jednak do-
tarcie do tego, co zostało zakodowane nie jest dotarciem do rzeczywistego 
przeżycia. Trudnym jest sytuacja, w której jednostka źle zakoduje daną sytu-
ację. Wówczas nie wie, co było prawdziwym przeżyciem, z czasem obraz ulega 
zniekształceniu. Gdy podmiot przeżył konkretne wydarzenie, które było dla 
niego zawstydzające, w kolejnym dniu podmiot opowiedział o tym bliskim, 
jednak jego narracja ukazała to wydarzenie nie jako zawstydzające, ale god-
ne pochwały. Na trzeci dzień podmiot pamięta już tylko to, co opowiedział,  
a więc to, co nie było zgodne z prawdą. 

W tym miejscu po raz kolejny w myśli Freuda pojawia się starożytna 
inspiracja. Tym razem twórca psychoanalizy nawiązywał do Platona i jego 
dojścia do prawdy, czyli przebicia się jednostki przez fałszywe treści, co jest 
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połączone ze staraniami przypomnienia sobie prawdy. W Freuda proces te-
rapeutyczny jest połączony z wysiłkiem całego obszaru psychiki, także tej  
z obszaru emocji. Wysiłek jednostki to usunięcie oporu i fałszywych doświad-
czeń. Nie jest to łatwe działanie. To wielostopniowy proces odgadywania  
i odkodowywania, co wymaga znajomości mechanizmów kodujących, które 
zna terapeuta.

Freud wyróżnił cztery mechanizmy kodujące: zastępowanie, przemiesz-
czanie, samoułudę, samooszukiwanie się. Konstrukcja interpretacyjna opiera 
się na hipotezie, które mogą być drażniące, prowokujące. Terapeuta nie ma 
nadziei na to, że od razu skieruje się na właściwy trop. Jego działanie ma za 
zadanie pobudzić pacjenta do zaangażowania się w proces przypomnienia so-
bie danej sytuacji. Cały proces nie należy do łatwych. Utrudnieniem działania 
terapeutycznego jest podatność na sugestie, objawiające się tym, że terapeuta 
może zaszczepić w pacjencie fałszywe wspomnienie.

Freud oczyma badaczy XX i XXI wieku

Jednym z dwudziestowiecznych myślicieli, którzy podjęli się podjęli się 
interpretacji myśli Freuda, był Jürgen Habermas, który w procesie docho-
dzenia do prawdy, dostrzegł epistemiczną przewagę pacjenta, który nie pod-
daje się biernie sugestiom i nie da sobą manipulować. Ta przewaga chorego 
jest gwarantem prawomocności konstrukcji proponowanych przez terapeutę. 
Jednak to pacjent jest podmiotem ostatecznej decyzji. W momencie gdy za-
proponowana konstrukcja jest adekwatna, pacjent odblokuje swoją pamięć 
i uzyska co do niej spokojną pewność. W momencie zaproponowania przez 
terapeutę fałszywej konstrukcji, trafi ona w próżnię. To wskazuje na to, że 
pacjent w każdym przypadku nie ulegnie błędnej konstrukcji terapeutycznej. 

Również Adolf Grünbaum zajmował się badaniem myśli Freuda. We-
dług niego psychoanaliza zmierza do zakwestionowania introspekcji, a au-
torefleksja jest bezcelowa. Pacjent to osoba zawsze bierna, niekompetentna 
i znajduje się pod wpływem samoułudy. Chorego nie można traktować do 
końca poważnie – przecież gdyby był zdrowy, nie wymagałby pomocy spe-
cjalisty. Praca terapeuty jest porównywalna do działań archeologa. W przy-
padku psychoanalityka jednak pacjent ma możliwość skorygowania konstruk-
cji. Archeolog tego nie może. W psychice człowieka wszystko jest zachowane,  
w niej nic nie ginie. Rolą psychoanalityka jest próba wydobycia treści, któ-
re stanowią źródło problemu. Jeśli zaproponowana konstrukcja nie spotka 
się z reakcją chorego, wówczas terapeuta proponuje kolejną. Według Freuda 
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konstrukcje fałszywe miewają terapeutyczne skutki, a prawdziwe – mogą mieć 
negatywne skutki. Same słowa pacjenta nie mają dużego znaczenia Terapeuta 
musi obserwować chorego. Nie bez znaczenia pozostaje mowa niewerbalna 

– znaczenie mają wszystkie gesty i reakcje somatyczne jego organizmu. Kon-
strukcja ma obudzić wspomnienia, przywrócić fragment życiorysu pacjenta. 
Kwestią problematyczną jest rozmijanie się terapeuty z prawdą. Prawda zaś to 
to, co przynosi poprawę zdrowia psychicznego. Jeśli terapeuta zaszczepił złe 
wspomnienia, ale pacjent poczuł się lepiej, cel został osiągnięty, jednak trzeba 
pamiętać, że zaistniało tu zjawisko manipulacji. Jest to naganne, terapeuta 
dopuścił się negatywnego działania. 

Inna badaczka myśli Freuda, Rosine Josef Perelberg wymieniła siedem 
czasów życia człowieka. Oprócz czasu rozwoju, regresji, utrwalenia, przymu-
su powtarzania, powrotu wypartego, nieświadomości wymieniła także czas 
naznaczenia wstecznego. To ono wiąże się z nadawaniem traumatycznego 
znaczenia faktom z przeszłości. Gdy jednostka nabywa nowe doświadczenie, 
wówczas może dojść do zrozumienia tego, co wydarzyło się np. kilka lat wcze-
śniej. Freud pisał o naznaczeniu wstecznym w 1895 r., jednak w jego pracach 
nie można znaleźć jednoznacznej definicji wspomnianego pojęcia. 

Jacques Lacan zwrócił uwagę na funkcję naznaczenia wstecznego. We-
dług niego – zanim nauczyliśmy się mówić, mieliśmy już negatywne doświad-
czenia. Muszą one później powrócić jako druga fala, swoiste echo. Pojawiają 
się w snach lub fantazjach, są czymś, o czym nie wiemy. Mogą pojawić się po 
wielu latach. Podmiot działa wtedy na zasadzie wstecznego dziania się – opra-
cowuje traumę na nowo. Wcześniej nie mógł tego uczynić, ponieważ był zbyt 
mały. Według badacza występuje tryb retroaktywny w psychice, gdy zachodzą 
interakcje między pierwszym wydarzeniem a drugim (snem, który jest wy-
party). Gdy dochodzi do połączenia wydarzenia i snu, pojawia się trzeci etap, 
którym jest próba nadania jeszcze nowszego znaczenia temu, co dzieje się we 
śnie. Jednak sny nie są przyjemne – męczą i zmuszają jednostkę do poszukiwa-
nia interpretacji. W tym momencie należy rozpocząć terapię chorego. Terapia 
umożliwia przypomnienie i reinterpretację, pomaga zrozumieć. W momencie 
ujęzykowienia pacjent musi opowiedzieć o snach, ale nigdy nie będzie moż-
liwości dotarcia do pierwszego wydarzenia (tu zjawisko mgły niepewności). 

Zestawiając zaś Martina Heideggera i Freuda można dostrzec, że dla obu 
z nich pamięć nie jest jedynie zwykłym zapamiętywaniem, ale jest to proces 
złożony. To, co współcześnie może przerażać (gdy mamy do czynienia z kul-
tem młodości, pragnieniem coraz dłuższego życia, postępem medycyny), choć 
jest przecież nieuniknione, jest stwierdzenie, że życie człowieka jest byciem ku 
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śmierci. Teraźniejszość to bycie w przeszłości, przypominanie jej, a także pro-
jektowanie przyszłości. Przeszłość istniejąc jako była, odzywa się chaotycznie 
pod postacią gwałtownych emocji. Rzeczy, o których jednostka już dawno za-
pomniała, pojawiają się ponownie na zasadzie powrotu wypartego. Przeszłość 
jest widziana w różnej perspektywie (na każdym etapie życia komponujemy 
opowieści autobiograficzne). Nie możemy złożyć opowieści w harmonijną ca-
łość. Heidegger nie chciał być terapeutą. Według niego przepracowanie od-
bywa się w biegu życia, a nie w gabinecie psychoterapeuty. Dla Heideggera 
gra ekstaz masowych trwa przez całe życie. Wspomniany filozof teorię emocji 
budował wokół nastrojenia, będącego pojęciem egzystencjalnym i transcen-
dentalnym, które oznacza rodzaj rozpoznania oraz przeczucia. Nastrojenie 
wyraża niedookreślenie tego, co czujemy. To chwilowe kompozycje bodźców, 
zbierające je w jedną całość. 

Dla Heideggera to, co nieodłączne od życia, czyli np. przeczucia lub 
fantazje, dla Freuda było nerwicą. W działaniu obronnym czas zwija się lub 
rozciąga w sposób niemożliwy do wytłumaczenia. Związane z czasem ekstazy 
były dla Freuda nerwicowym chaosem. To, co dla niego było chorobą, dla 
Heideggera było czymś, co musi przejść, czego się nie leczy (np. cierpienia). 
To, co dla niego było przywoływaniem, dla Freuda – powtarzaniem przy-
musowym oraz nierozwiązywalnym konfliktem na drodze do autentycznego 
życia. U Heideggera przełamanie przymusu powtarzania było ściśle związane 
z sięgnięciem po niewykorzystane możliwości. 

U Freuda wyparcie to też opracowanie. To, co wyparte jest i oddziałuje 
na jednostkę. Pamięć ukazuje obrazy przeszłości, jakich dopracował się pod-
miot, stwarza przeszłość oraz konstytuuje, stwarza wspomnienia. Jednostka 
nigdy nie przypomni sobie wszystkich szczegółów. Człowiek wchłania sensy 
przekazywane przez społeczeństwo. Świadomość jest opóźniona, dopiero póź-
niej docieramy do sensu zdarzeń minionych. Doświadczenie jest zależne nie 
tylko od zmysłowej percepcji, ale też od całej kultury, w której funkcjonuje 
dana jednostka. Doświadczenie człowieka włącza go w świat kultury. To, co  
w jednej kulturze będzie doświadczeniem pozytywnym, w innej będzie 
niszczące. 

Zofia Rosińska badająca myśl freudowską, zauważyła, że każde pokolenie 
ma swój los, a dana jednostka wpisuje się w ten los. Psychika może być badana 
przez neuropsychologów, ale też teoretyków literatury. Pamięć więc ma cha-
rakter teoretyczno-koncepcyjny, gdzie słowa są splatane w narracje. Rosińska 
podkreśliła, że pamięć nie jest odciśniętym śladem w mózgu. To funkcja ca-
łego organizmu, przejawiająca się w całym zachowaniu. Model komputerowy 
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ludzkiej psychiki nie jest więc poprawnym. Ludzka pamięć przetwarza coś  
w nowe konstrukcje, a każdy człowiek inaczej reaguje na te same wydarzenia, 
ponieważ 

każdy ma swój własny sposób zapamiętywania przeszłości, każdy ina-
czej reaguje na traumę i inaczej buduje w nieświadomości obraz przedmiotu 
traumatyzującego. Potwierdza to koncepcję świadomości opóźnionej i nazna-
czenia wstecznego, według których oryginalne doświadczenia traumatyczne są 
stale rekategoryzowane przez nowe doświadczenia. Rekategoryzacja oznacza 
zmianę pierwotnych kwalifikacji doświadczenia. Nie chodzi tu o prostą zmia-
nę ich opisu, lecz o zmianę naszego zachowania oraz zmianę doświadczeń 
interpersonalnych (Żardecka 2020, s. 139).

Podsumowanie

Człowiek dla Freuda to zwierzę, które posiada pamięć. Teraźniej-
szość zaś jest określana przez wydarzenia z przeszłości. Z jednej strony 
jednostka żyje w rotacyjnym, powtarzalnym i nieodwracalnym czasie,  
a z drugiej – życie ludzkie cechują powracające okresy rebelii i frustracji. 
Wynikają one z buntu przeciwko tyranii czasu, jego nieubłaganego bie-
gowi i przeznaczenia. W człowieku funkcjonuje bezkresny i nieznisz-
czalny obszar nieświadomości. To tu umiejscowione są na pozór ukryte 
traumy i popędy, które w różnych okolicznościach dochodzą do głosu, 
a psychika człowieka zawiera warstwy wszystkich przeżytych lat, faz rozwo-
jowych i konfliktów. Lęki bezsilnego dziecka osłabiają człowieka dorosłego, 
a pierwsze relacje z bliskimi stają się nieświadomą matrycą wszystkich przy-
szłych związków (Żardecka 2020, s. 139).

Choć nie nazwany bezpośrednio duchem freudowskim, tę myśl 
twórcy psychoanalizy można znaleźć w filmie w reżyserii Marka Koter-
skiego „7 uczuć”, w którym główny bohater powraca do okresu swo-
jego dzieciństwa. Tu szuka przyczyny swoich dorosłych niepowodzeń 
oraz przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. W filmie pada istotne 
zdanie: 

Nasze dzieciństwo trwa około 5000 dni, a my pamiętamy z niego 
tylko 400 godzin (7 Uczuć 2018).

Ten niezwykły czas jest więc pokaźnym fundamentem funkcjono-
wania dla ludzkiej podświadomości.
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STRESZCZENIE

 Zygmunt Freud – ojciec psychoanalizy to postać o istotnym znaczeniu dla 
współczesnej myśli psychologicznej. Jego poszukiwania koncentrowały się na tym, co 
na co dzień jest dla pacjenta ukryte. W swoich rozważaniach interesował się kwestia-
mi związanymi z jednostkową pamięcią i jej znaczeniem. To, co niedostępne na co 
dzień, ukryte w podświadomości, choć niewidoczne – ma ogromne znaczenie dla roz-
woju i funkcjonowania człowieka, który w trakcie choroby trafia do terapeuty. Tylko 
przypomnienie umożliwia przepracowanie traumy. To, co głęboko ukryte i nieprze-
pracowane uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie na różnych etapach ludzkiego 
życia. Praca stanowi próbę przybliżenia tego, czym dla Freuda jest koncepcja pamięci. 
Przedstawiono w niej także głos wybranych interpretatorów twórcy psychoanalizy.
 Słowa kluczowe: Freud, pamięć, psychoanaliza, świadomość, trauma

SUMMARY 

 Sigmunt Freud - the father of psychoanalysis is a figure of great importance 
for contemporary psychological thought. His search focused on what is hidden from 
the patient on a daily basis. He was interested in issues related to individual memory 
and its meaning. What is inaccessible on a daily basis, hidden in the subconscious, 
though invisible - is of great importance for the development and functioning of a 
person who goes to a therapist during an illness. Only a reminder makes it possible 
to work through the trauma. What is deeply hidden and unworked prevents proper 
functioning at various stages of human life. The article is an attempt to approximate 
what the concept of memory is for Freud. The article also presents the voice of selec-
ted interpreters of the creator of psychoanalysis. 

 Keywords: Freud, memory, psychoanalysis, consciousness, trauma
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EMILIA WIECZOREK

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

KONCEPCJA PEDAGOGIKI ZASAD JANA PAWŁA II  
JAKO PONADCZASOWY MODEL WYCHOWANIA

THE CONCEPT OF PEDAGOGY, THE PRINCIPLE OF JOHN PAUL II  

AS A TIMELESS MODEL OF EDUCATION

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, iż wielopłaszczyznowo pojmowana pedagogika 
stanowiła jedno z głównych zainteresowań Papieża Polaka – Jana Pawła II. 
Argumentem dla tego stanowiska są niepodważalnie słowa Karola Wojtyły, 
które 26 listopada 1983 roku wypowiedział podczas audiencji dla uczniów 
szkół prowadzonych: „Wychowywać znaczy pomagać człowiekowi otwierać się 
na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności 
w odniesieniu do wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten 
sposób do aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do 
jego doświadczenia: osób, rzeczy, wydarzeń. Wychowywać znaczy w szczególno-
ści otwierać młodego człowieka na radość osobistego spotkania z jedynym Na-
uczycielem wzywającym człowieka do prawdy i do przeznaczenia, które warunki 
społeczno-kulturalne mogą wprawdzie zaciemniać, ale na pewno nie mogą ich 
wykrzywić i zlikwidować” (JP II, 1983). W literaturze źródłowej i licznych 
opracowaniach Karola Wojtyły odnaleźć można szerokie spektrum nawiązań 
do pedagogiki, wychowania czy edukacji młodego pokolenia. Przykładem 
takich rozwiązań są bez wątpienia: chrystocentryzm wychowania, teologia 
soteriologiczna, wychowanie oparte na wartościach, koncepcja wsparcia śro-
dowisk wychowawczych czy też koncepcja wychowania do samowychowania. 
Na gruncie wielopłaszczyznowych analiz wskazać należy, iż modelem czer-
piącym z wymienionych wyżej rozważań Jana Pawła II jest opracowana przez 
niego pedagogika zasad.
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Pedagogika zasad 

Pedagogika zasad jest niewątpliwie jednym z kluczowych modeli wycho-
wania w ujęciu Polskiego Papieża - Jana Pawła II. Opiera się ona na klarownie 
opracowanych zasadach, które odnoszą się bezpośrednio do szeroko pojmo-
wanego wychowania oraz samowychowania. Warto w tym miejscu dokonać 
egzemplifikacji wybranych zasad, które determinują kontekst działań pedago-
giki w ujęciu Jana Pawła II. 

Pierwsza zasada koncentruje się na wychowaniu w atmosferze miłości. 
Jak wskazywał Jan Paweł II: „Wy młodzi powinniście przede wszystkim dać 
zdecydowane świadectwo miłości do życia jako daru Bożego; miłości, która musi 
ogarniać każde życie od początku do końca” ( JP II, 1996). Jak zatem przedsta-
wia  wskazany cytat miłość winna jest determinować kształtowanie zarówno 
jednostki  jak i innych. Występuje zatem jako swoistego rodzaju narzędzie 
wychowawcze. Kolejna zasada odnosi się  bezpośrednio do godności czło-
wieka i  konieczność jej poszanowania została przez Papieża zaakcentowana  
w następujący sposób: „Bądźcie prorokami, słowem i czynem buntując się prze-
ciw cywilizacji egoizmu, która często traktuje człowieka jako narzędzie, a nie cel” 
( JP II, 1996). Zasada trzecia dotyczy  twórczej pracy w obszarze wychowaw-
czym. Tym samym Jan Paweł II wskazuje, że: „Młodość to czas rozpoznawania 
talentów. Równocześnie jest to czas wchodzenia na wielorakie szlaki, po których 
rozwijała się i nadal rozwija cała ludzka działalność i twórczość” (JP II, List do 
młodych, n.12). Wynika zatem z tej zasady swoistego rodzaju perspektywa 
pedagogicznej oraz wychowawczej aktywności, która podkreśla autoteliczne 
znaczenie jednostkowego potencjału. Kolejna zasada odnosi się bezpośrednio 
do  relacji pomiędzy wychowaniem religijnym a ukształtowaniem wartości 
społeczeństw. Ukazując tym samym, że podobieństwo w obrębie kluczowych 
wartości niweluje szereg konfliktów oraz pozwala na podejmowanie takich 
działalności edukacyjnych, wychowawczych czy dydaktycznych, które nie są 
obarczone językiem przemocy, nienawiści i dyskryminacji. Koresponduje ona 
z zasadą piątą, w której Jan Paweł II podkreśla: „Trzeba, ażeby młodość była 
wzrastaniem, aby niosła z sobą stopniową akumulację wszystkiego, co prawdziwe, 
co dobre i piękne” (Mastalski, 2012, s. 267). Zasada szósta odnosi się bez-
pośrednio do kształtowania prawidłowej samooceny. Jan Paweł II w swoich 
rozważaniach i słowach kierowanych do nauczycieli, rodziców dzieci i mło-
dzieży oraz innych uczestników procesu edukacyjnego wielokrotnie podkre-
ślał, że istotne znaczenie dla rozwoju każdego człowieka ma „odkrycie człowie-
ka wewnętrznego z jego właściwościami, talentami, szlachetnymi pragnieniami, 
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ideałami, ale równocześnie jest to odkrycie słabości, wad, złych skłonności, ego-
izmu, pychy i zmysłowości” (JPII, 1979).  Zasada przedostatnia dotycząca ko-
nieczności wychowania w nurcie konsekwencji koncentruje się na przekazie, 
iż wszelkie podejmowane działania, bez względu na ich płaszczyznę, powinny 
być obarczone konsekwencjami. Jan Paweł II wskazuje naturalnie, iż konse-
kwencje pozytywne przybierają w tym miejscu rolę pozytywnego wzmocnie-
nia, a konsekwencje negatywne analogicznie w obrębie przyjętego schematu. 
Ostatnia zasada, na którą wskazuje Jan Paweł II w obszarze prezentowanej 
przez siebie pedagogiki zasad dotyczy wychowania w prawdzie. Tym samym 
w obrębie tych rozważań Jan Paweł II bezpośrednio akcentuje: : „Nie wpisujcie 
w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej (...); 
szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie 
zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł” (Ma-
stalski, 2012, s. 267).

Konkluzja 

Jak wskazuje jednoznacznie Z. Bauman rzeczywistość współczesna pod-
lega permanentnym przemianom. Wszechobecna stała się deregulacja, nie-
przejrzystość oczekiwać, potrzeb oraz wartości. Pojawiające się trudności  
w kształtowaniu młodego pokolenia są efektem globalizacji, rozpadu wartości 
moralnych, osłabienia instytucji rodziny oraz zmiany priorytetów, które czę-
sto dalekie są od idei człowieczeństwa. Zgodnie z tym przekonaniem współ-
czesna pedagogika wymaga ogólnego zarysu, który wskazywałby perspektywę 
właściwych wychowawczych działań. Dokonana w niniejszych rozważaniach 
analiza pozwala sądzić, iż koncepcja pedagogiki zasad w rozważaniach Jana 
Pawła II wychodzi naprzeciw dzisiejszym wymaganiom i potrzebom wszyst-
kich uczestników edukacyjnego procesu.  

Bibliografia

Jan Paweł II
 1996 „Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży”, L’Osservatore 
Romano 2 (1996) 9.
  List do młodych, n. 12.
 1979 „Przemówienie do młodzieży na Jasnej Górze (6.06.1979)”, 
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 1983 „Audiencja dla uczniów szkół prowadzonych przez barnabi-
tów (26.11.1983)”, Nauczanie papieskie (Poznań 1983) VI/2, 551. 2 J.

Mastalski K., 
 2012 Model wychowania w nauczaniu Bł. Jana Pawła II, Verbum 
Vitae.

STRESZCZENIE

Współczesna pedagogika jako nauka o wychowaniu, jego istocie, treściach a tak-
że metodach i środkach pełna jest różnorodnych koncepcji oraz teorii wskazujących 
możliwości wychowawczych działań. Niniejsze opracowanie stanowi egzemplifikację  
pedagogik zasad. Jawi się ona jako jeden z  kluczowych modeli wychowania w ujęciu 
Polskiego Papieża Jana Pawła II

Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogia zasad,  Jan Paweł II, edukacja, wycho-
wanie, teologia

SUMMARY

Contemporary pedagogy as a science about education, its essence, content as 
well as methods and means is full of various concepts and theories indicating the pos-
sibilities of educational activities. This study exemplifies the pedagogy of principles. 
It appears to be one of the key models of education as perceived by the Polish Pope 
John Paul II.

Keywords: pedagogy, pedagogy of principles, John Paul II, education, upbrin-
ging, theology
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JANUSZ KAWA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

JANA PAWEŁ II AUTORYTET DLA POTOMNYCH

JOHN PAUL II AUTHORITY FOR THE DEFICIANS

Wstęp

Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla wielu wiernych i punktem 
odniesienia dla tego świata. Jest on następcą wielkich papieży ostatnich stuleci. 
Był i nadal będzie wielką osobowością, która wywarła wpływ na zachodzące 
przemiany społeczne w XX i XXI wieku. Pełnił on znaczącą funkcje ostat-
niego rzecznika wielkich ideałów: pokoju, braterstwa, solidarności, ekume-
nizmu, czy też opozycji w stosunku do fundamentalizmu religijnego. Nasz 
papież wypowiedział zbawienne słowa, że jest grzechem niewybaczalnym za-
bijać w imię Boga. Jan Paweł II stał się wzorcem do naśladowania w czasach  
w których autorytety są nie modne i odrzuca się je, gdyż wielu pretenduje do 
roli "punktu odniesienia". 

Atorytet dla potomnych

W dniu swojego pontyfikatu, zdobył serca swych wiernych i przyciągnął 
uwagę swą innością. Był papieżem "z dalekiego kraju" znad Wisły, którego 
cechowała wolnością ducha, dzięki której zachowywał się bardzo natural-
nie tak, jakby był papieżem od zawsze. Według znawców to Jan Paweł II 
od dnia swojego powołania na stolicę Piotrową zaczął łamać obyczaje swoich 
poprzedników. W dniu wyboru na Papieża podczas pierwszego ukazania się 
w oknie zdobył się na przemówienie do zgromadzonych wiernych przed Ba-
zyliką św. Piotra,. Wówczas to swoim pierwszym orędziem przyciągnął uwa-
gę świata, wypowiadając po włosku i polsku słowa: Otwórzcie granice państw, 
ekonomicznych i politycznych systemów, szerokie dziedziny cywilizacji i postępu...  
Nie bójcie się! Chrystus wie, co jest we wnętrzu człowieka. Te słowa zabrzmiały 
niczym program. Ta Msza była transmitowana przez Telewizję Polską. Nigdy 
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przedtem nie transmitowano w polskiej telewizji ceremonii kościelnej. Miało 
to miejsce podczas Mszy św. Inauguracyjnej, a wypowiada słowa miały moc 
i przesłanie.

Tajemnicą Jan Paweł II i jego pontyfikatu było bezgraniczne zawierzenie 
Bogu, Chrystusowi i Matce Zbawiciela. Wiązało się one zawierzeniu które 
było naznaczone głębokim, osobistym związkiem z Matką Jezusa Chrystusa 

- Zbawiciela Totus Tuus. Jan Paweł II posiadał życiową dewizę i program dzi-
ałania w imię dobra i miłości drugiego człowieka. Ta dewiza nadawała blaski 
i siły Papieżowi Polakowi.  Tajemnicą siły Karola Wojtyły jako człowieka, 
później kapłana, wykładowcy, biskupa czy kardynała i wreszcie papieża Pola-
ka była modlitwa. Zawsze po przyjęciu Komunii św. Bardzo długo modlił się 
w ciszy. Jan Paweł II w takich chwilach robił wrażenie człowieka zatroskanego, 
udręczonego  i oddanego do cna. Po Mszy św. wychodził do oczekujących go 
wiernych, to promieniał życzliwością, spokojem i wewnętrzną siłą. 

Jan Paweł II wstępując na Stolicę Piotrową był pełen energii. Sami Wło-
si nazwali go atletą, a także papieżem pewności gdyż w swoim posłannictwie 
niósł wiernym poczucie bezpieczeństwa. Starał się być dla swoich wiernych  
i im posługiwać i być pomocnym, a nie urzędnikiem dla Kurii Rzymskiej. Do 
wielu spraw administracyjnych od początku swojego pontyfikatu delegował 
kompetentnych, oddanych współpracowników. Jan Paweł II uznał że  mo-
delem sprawowania papieskiej posługi będą dalekie i bliskie podróże. Pragnął 
być blisko swoich wiernych tych biednych, chorych i cierpiących a także tych 
bogatych. Jan Paweł II miał świadomość, że żadna encyklika, czy też żadne 
radiowe orędzie oraz żadna transmisja telewizyjna nie są  w stanie oddać tego 
czego sam pragnął i być tym, czym jest żywa obecność. Pierwszą podróż jaką 
odbył była do Polski. Podróż ta zapoczątkowała i stała się początkiem upadku 
reżimu. Na placu Zwycięstwa wypowiedział znamienne słowa: Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi. 

Papież zawsze starał się iść do chorych. Najpierw to On pochylał się nad 
chorymi, a później kiedy sam stał się jednym z chorych, swoim cierpieniem 
chciał umacniać innych. Wobec świata, który lansuje fizyczną tężyznę i zdro-
wie, stawał w poniżeniu swej choroby. 

Podsumowanie

Jan Paweł II był pasterzem wszystkich tych bogatych i ubogich. Pod-
czas spotkań z wiernymi starał się rozmawiać ze wszystkimi bez względu na 
status społeczny. Przyjmował on ludzi, którym daleko było do doskonałości. 
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Rozmawiał z dyktatorami i przywódcami, których ręce były splamione krwią. 
Zdawał sobie on sprawę, że konstruktywna rozmową można więcej dobrego 
uczynić dla świata, aniżeli wzgardliwym odepchnięciem i osądzeniem.
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Jan Paweł II

 2005 Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II” Kraków WAM

 1996 „Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży”, L’Osservatore 
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STRESZCZENIE

Jan Paweł II wstępując na Stolicę Piotrową był pełen energii. Był on pasteżem 
bogatych i ubogich. W swoim posłannictwie niósł wiernym poczucie bezpieczeństwa. 
Starał się być dla swoich wiernych i im posługiwać i być pomocnym. Dla współ-
czesnego człowieka jest nadal wzorem i autorytetem do naśladowania. Jan Paweł II 
podczas głoszenia słowa Bożego nawoływał do pokoju, miłości do drugiego człowie-
ka. Pielgrzymujac po globie starał być blisko spraw ludzi cierpiących, wykluczonych  
a tym samem dając im wiarę na lepsze jutro.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Ojciec Święty, papież, autorytet, wzór, człowiek

SUMMARY

John Paul II, entering the See of Peter, was full of energy. He was the shepherd 
of the rich and the poor. In his mission, he brought the faithful a sense of security. He 
tried to be for his faithful and to serve them and be helpful. For a contemporary man, 
he is still a model and authority to follow. During the proclamation of the word of 
God, John Paul II called for peace and love for other people. While on a pilgrimage 
around the globe, he tried to be close to the affairs of suffering and excluded people, 
thus giving them faith for a better tomorrow.

Keywords: John Paul II, Holy Father, Pope, authority, model, human
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JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ŚWIAT BEZ BOGA 

A WORLD WITHOUT GOD

Wstęp

W trakcie XXVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto Św. Jan Paweł 
II zauważył, że: 

„Wiek XX często próbował obyć się bez tego kamienia węgielnego i usiłował 
zbudować miasto człowieka, pomijając całkowicie Boga. Skutkiem tego 
był wzniesienie miasta wrogiego człowiekowi! Chrześcijanie wiedzą, że 
nie można odrzucić czy zlekceważyć Boga, nie umniejszając jednocześnie 
człowieka” (Jan Paweł II 2002).

Wielu młodych ludzi, którzy w 2002 r. uczestniczyło we wspomnianym 
spotkaniu dla młodzieży osobiście nie doświadczyło większości z negatyw-
nych wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym stuleciu. Młodość ciesząca 
się swoimi prawami nierzadko przesłania realne problemy dorosłego świata. 
Jednak Ojciec Święty w swojej homilii przypomniał młodym ludziom, że rze-
czywisty świat zbudowany bez Boga nie może być przyjazny człowiekowi. To 
ważne w momencie afirmacji życia, czerpania z niego pełnymi garściami. 

Brak Boga w XX wieku

Poprzednie stulecie obfitowało w wiele dramatycznych wydarzeń, któ-
re doświadczyły ludzkość. Dwie wojny światowe, liczne późniejsze konflikty 
zbrojne, fale uchodźców, reżim komunistyczny. W tamtych miejscach i wy-
darzeniach nie było Boga, człowiek wypierał go ze swoich myśli i uczynków. 
Wówczas ludzka wolna wola spowodowała odwrócenie się od Stwórcy. To 
ludzie kierując się wolną wolą stwarzali piekło na Ziemi. Niepamięć o nauce 
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Jezusa i odwrócenie oczu od dramatycznych wydarzeń oddaliło wtedy ludz-
kość od tego, co w życiu najważniejsze. Dla chrześcijanina świat bez Boga 

– choć pozornie interesujący i kuszący, jest pusty i przepełniony wewnętrzną 
trudnością w codziennym funkcjonowaniu. Taki człowiek jest sam, nawet 
jeśli dookoła są ludzie, a miasto, które stworzył przypomina idealny twór. 

Historia pokazuje, że w wielu przypadkach ludzkość opamiętała się i na 
powrót dostrzegła Boga i Jego moc. Tę istotną kwestię przypomniał mło-
dym ludziom papież Jan Paweł II. Pragnął on, aby młode pokolenia miały 
świadomość tego, że bez obecności Boga mogą funkcjonować, ale będzie to 
marna egzystencja, granicząca z tragizmem i jednostkowym oraz społecznym 
dramatem. 

Bibliografia

Jan Paweł II
 2002 XXVII Światowy Dzień Młodzieży w Toronto, Toronto.

STRESZCZENIE

Papież Jan Paweł II w swoim wystąpieniu skierowanym do młodych ludzi uka-
zywał czym jest świat bez Boga. Pozornie miasta wzniesione bez obecności i patronatu 
Stwórcy mogą być dobre. Są to jednak pozory, ponieważ te miejsca i wydarzenia, 
które w nich się rozgrywały, nierzadko były pozbawione człowieczeństwa i dobra. 
To ostrzeżenie Ojca Świętego wciąż jest aktualne i stanowi ważne ostrzeżenie na 
przyszłość. 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Ojciec Święty, Bóg, młodzież

SUMMARY 

Pope John Paul II told young people about the world without God. Seemingly, 
cities built without the Creator's presence and patronage can be good. However, the-
se are appearances, because the places and events that took place in them were often 
deprived of humanity and goodness. This warning from the Holy Father is still valid 
and is an important warning for the future. 

Keywords: John Paul II, the Holy Father, God, youth
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JANUSZ KAWA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻEM LUDZI MŁODYCH
JOHN PAUL II - THE POPE OF YOUNG PEOPLE

Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie co-
fajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach wa-
szego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie 
Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na 
niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski 
od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację mi-
łości (Poznań, 03.06.1997).

Wstęp

Wieki humanista i myśliciel ciągle zadziwiał swoim zachowaniem świat. 
Papież ukierunkowywał bieg historii w inną stronę, stronę lepszego jutra. 
Swoim słowem i czynami porywał młodych, dając im świadectwo i zapewnia-
jąc młodych, że są Kościoła nadzieją. 

Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waszych my-
ślach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach. Z Nim winni-
ście zawsze żyć w szczególnej przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomagać. 
Chce być dla was podporą i umacniać w młodzieńczej walce o zdo-
bywanie cnót, takich jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czy-
stość, wielkoduszność. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie wżyciu 
przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawody, niech wasza myśl biegnie 
ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem  
i który pomaga przetrwać każdą trudność. Wiedzcie, że nie jesteście sa-
motni. Towarzyszy wam Ktoś, kto nigdy nie zawodzi. Chrystus rozu-
mie najtajniejsze pragnienia waszego serca. On czeka na waszą miłość  
i na wasze świadectwo (Łowicz, 14,06.1999).
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Miłość do człowieka i liczne podróże

Podróże apostolskie papieża Polaka należały do jednych z podstawo-
wych elementów Jana Pawła II pontyfikat. W dotychczasowej historii kościo-
ła stanowiły one niewątpliwie fenomen. Papież nigdy wcześniej w dziejach 
Watykanu nie podróżował tak często, a pielgrzymki Papieża nie zdarzały się 
tak często. Prekursorem podróży był już Jan XXIII, który odwiedził Loreto 
i Asyż. Natomiast Papież Paweł VI wyruszył nie tylko w Europę. Odwiedził 
min do Jerozolimy, Australie czy Afrykę - łącznie 9 pielgrzymek zagranicz-
nych. Jednakże dopiero czasy Jana Pawła II - Papieża Polaka nazywane przez 
wielu „pontyfikatem bez granic” dokonały w tej materii prawdziwego prze-
łomu. Sam Jan Paweł II mówił o sobie w dniu 13 VI.1987 na Jasnej Górze: 
Wszędzie, gdzie mogę, nawiedzam (…) Kościół Powszechny poprzez różne 
Kościoły lokalne żyjące w poszczególnych krajach i na różnych kontynentach. 
Stałem się takim wędrującym pasterzem, wędrującym Papieżem, i w ten spo-
sób pragnę służyć Kościołowi Powszechnemu i Kościołowi w różnych krajach 
świata, wśród różnych ludów i narodów, tak jak mnie na to stać.

W podróżach papieskich teolodzy upatrują sposób na szerzenie idei 
ewangelizacji świata. Podczas trwającego pontyfikatu i 25 lat pielgrzymowa-
nia, papież Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne. W tym czasie odwie-
dził ponad 130 państw globu ziemskiego i ok. 900 miejscowości rozsianej po 
kuli ziemskiej. Niektóre z tych miejsc na globie odwiedził kilkakrotnie. Poza 
stolica apostolską i samymi Włochami Jan Paweł II  spędził 588 dni. Jan  
Paweł II odbył po samych Włoszech 145 podróży oprócz tych ww. pielgrzymek 
zagranicznych. Na spotkania z Papieżem przybywały upragnione spotkania  
z Ojcem świętym setki tysięcy a nawet miliony wiernych, którzy przybywali 
na to oczekiwane spotkanie  z terenów bardzo odległych od miejsca spotka-
nia. Jan Paweł II dzięki swojej aktywności jest zaliczany do osób najlepiej 
rozpoznawanym na ziemi. W trakcie licznych pielgrzymek papieskich pano-
wała niepowtarzalna a zarazem niezwykła atmosfera. Uczestnicy tych wyjątko-
wych spotkań zyskiwali poczucie siły, jedności i solidarności. Ludzie młodzi 
garneli się do Ojca Świętego - wszędzie, tam gdzie się on pojawiał tłumnie 
byli obecni i pragnęli jego dobrej nowiny, słowa bożego. Młodzież zawsze  
i wszędzie reagowała z entuzjazmem, czując związek z Papieże zawsze daje 
dowód miłości i kocha ją i w nią wierzy. Z miłości do młodzieży Jana Pawła II 
zainicjowane Światowe Dni Młodzieży, które znalazły szeroki odzew, zostały 
zaaprobowane i na stałe wpisały się w harmonogram życia Kościoła. Młodzież  
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potrzebowała wzorca i autorytetu, dobrego pasterza, którego znalazła w Ojcu 
Świętym, który nigdy nie zmieniał zdania i nadużywał krytyki. 

Podsumowanie

Jan Paweł II dawał świadectwo młodym ludziom że są wartościowi i po-
kazywał im to co jest w nich dobre.

Starajcie się zawsze zachowywać bliską więź z Panem życia, trwając 
wiernie w Jego obecności przez modlitwę, poznawanie Pisma, uczest-
nictwo w Eucharystii i przystępowanie do sakramentu pojednania. 
W ten sposób będziecie budować i umacniać w sobie «człowieka we-
wnętrznego», jak powiada apostoł Paweł. Serdeczna więź z Chrystusem 
stanowi też sekret życia, które przynosi owoce, bo jest skupione na 
tym, co najistotniejsze dla każdego człowieka — na dialogu z Tym, 
który jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dzięki temu wasze życie 
nie będzie powierzchowne, ale głęboko zakorzenione w wartościach 
duchowych, moralnych i ludzkich, które stanowią kościec wszelkiego 
istnienia i wszelkiego życia (Damaszek, 7.05.2001).
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STRESZCZENIE

Jan Paweł II był papieżem, który miłował drugiego człoweika i do nie-
go znajdował zawsze czas. W swoich homiliach i nauczaniu często zwra-
cał się do młodego pokolenia, które było bliskie jego sercu. W młodych 
widział przyszłośći i nadzieję na lepsze jutro. Zwracał się do nich wielką pieczo-
witościa i miłościa ojcowską. Papież Jan Paweł II dawał  świadectwo swojego za-
angazowania w sprawy dotyczące młodych ludzi. Młodzi ludzie lgneli do niego  
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i pragnęli być blisko ojca świętego. Podążali za nim podczas licznych piegrzymek. Jest 
on wzorem do nasladowania dla młodego pokolenia.

Słowa Kluczowe: Jan Pawł II, Ojcieć Święty, papież, pielgrzymki, młodzi ludzie

SUMMARY

John Paul II was a pope who loved the other and always found time 
for him. In his homilies and teaching, he often addressed the younger ge-
neration dear to his heart. He saw the future in young people and hope for  
a better tomorrow. He addressed them with great paternal care and love. Pope John 
Paul II testified to his commitment to matters concerning young people. Young pe-
ople clung to him and wanted to be close to the Holy Father. They followed him 
during numerous freckles. He is a role model for the younger generation.

Keywords: John Paul II, Holy Father, Pope, pilgrimages, young people

                            

JOANNA GARBULIŃSKA-CHARCHUT
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

SOLIDARNOŚĆ W DOBIE PANDEMII COVID-19
SOLIDARITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Wstęp

Solidarność – ponadczasowe pojęcie trwale wpisujące się w historię Pol-
ski. Jednak na przestrzeni dziejów była różnie interpretowana i występowała  
w różnych kontekstach i momentach historycznie istotnych. U Św. Jana Paw-
ła II

„Jako postawa moralna i społeczna, jako „cnota” — jest solidarność. 
Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem czy powierz-
chownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich 
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czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się 
na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy 
bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”. (Jan Paweł 
II 1987).

Rok 2020 w szczególny sposób nadał nowego znaczenia pojęciu soli-
darności, także tej, o której pisał Ojciec Święty – o solidarności związanej  
z angażowaniem się na rzecz innych ludzi.

Solidarność w dobie pandemii Covid-19

Eksplozja pandemii koronawirusa, która boleśnie doświadczyła Polskę 
wyzwoliła w społeczeństwie różnorodne formy zachowań. Wśród negatyw-
nych aspektów ludzkiego postępowania, nowa i dynamiczna sytuacja wyzwo-
liła wiele zachowań godnych wspomnienia i utrwalenia w pamięci przyszłych 
pokoleń. Są to zachowania cementujące społeczną jedność i solidarność. Czę-
sto były to pozornie błahe zachowania, ale mające duży jednostkowy wymiar 
i znaczenie. W trakcje pandemii Covid-19 niezwykle istotna jest ludzka życz-
liwość i pomoc. Społeczną solidarność można było zobaczyć w pomocy ofe-
rowanej osobom słabszym, starszym, niepełnosprawnym, czy przebywającym 
na kwarantannie lub w izolacji. Z pozoru błahym gestem, ale jednostkowo 
ważnym było np. zrobienie zakupów, pomoc w zrealizowaniu urzędowych 
spraw, a nawet zwykłe wyrzucenie śmieci, a więc czynności, których nie mogły 
zrealizować osoby zamknięte w czterech ścianach. Czasem zwykła rozmowa, 
choćby telefoniczna sprawiała, że konkretny człowiek nie czuł się opuszczo-
ny, ale wciąż ważny dla społeczeństwa. Szczególnie w pierwszych miesiącach 
pandemii można było zaobserwować narodowe szycie maseczek i wzmożone 
zainteresowanie zaspokojeniem podstawowych sąsiedzkich potrzeb.

Taka odpowiedzialność za innych, w tym za osoby słabsze potrafi sce-
mentować społeczeństwo i nadać mu holistycznego kształtu. Wejście w nowy 
wymiar funkcjonowania wyzwalało w poszczególnych osobach społecznie 
istotne zachowania. Szczególnie cenne byłoby, aby ich wymiar i moc utrwaliły 
się w społecznych zachowaniach.
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STRESZCZENIE

Pojęciem niezwykle istotnym i pożądanym w społecznych relacjach jest solidar-
ność. Zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra daje wiele korzyści nie tylko osobom, 
które są jej beneficjentami, ale także tym, które czynią dobro cementujące daną spo-
łeczność. Na przestrzeni dziejów pojęcie solidarności zyskiwało nowe znaczenie. Tak 
było również w 2020 r., gdy na świecie i w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Ojciec Święty, papież, solidarność, naród, Pol-
ska, korona wirus, Covid-19

SUMMARY 

Solidarity is an extremely important and desirable concept in social relations. 
Commitment to the common good brings many benefits not only to those who 
are its beneficiaries, but also to those who do good that cement a given community. 
Throughout history, the concept of solidarity has acquired a new meaning. This was 
also the case in 2020, when the coronavirus pandemic broke out in the world and in 
Poland. 

Keywords: John Paul II, Holy Father, Pope, solidarity, nation, Poland, crown 

virus, Covid-19
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BARTOSZ STUŁA
INES ZAŁĘSKA-OLSZEWSKA

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

BIOGRAFIA JAKO FORMA NARRACJI HISTORYCZNEJ  
W KOMIKSIE O JANIE PAWLE II

BIOGRAPHY AS A FORM OF HISTORICAL NARRATION 

 IN JOHN PAUL II COMIC BOOK

Słowo biografia (z greckiego bios – życie i grapho – piszę) to opowieść  
o życiu. Życiu postaci rzeczywistej, często wybitnej. Gatunek, jakim jest bio-
grafia, możemy więc traktować jako szczególny rodzaj piśmiennictwa histo-
rycznego, a więc historiografii. Jego początków należy szukać w starożytnych 
dziełach m.in. w Żywotach sławnych mężów Plutarcha z Cheronei i Żywotach 
Cezarów Gajusa Swetoniusza Trankwillusa. W czasach nowożytnych kluczo-
we stało się połączenie elementów faktograficznych z fikcją fabularną (zob. 
Lytton Giles Strachey, Królowa Wiktoria), a w XX w. wykształciła się dzie-
dzina, jaką jest biografistyka (notabene literacka!). Abstrahowała ona od na-
ukowego wywodu i fantastyki. Zamiast tego czytelnik otrzymywał ciekawie 
opowiedzianą historię, wzbogaconą nietuzinkowymi ciekawostkami z życia 
osoby, której owa biografia dotyczyła.

Jak należy zauważyć, współczesność nie toleruje stagnacji. Pisanie wielo-
stronicowych biografii może stać się dla autora (twórcy – kreatora – artysty) 
najważniejszym celem w życiu, jednak bez względu na to, jak bardzo będzie 
się on starał, jego działania nie zagwarantują sukcesu wydawniczego biografii. 
Rynek książkowy wzbogacił się bowiem w ostatnich latach o sporą ilość pro-
pozycji książkowych, również tych, których tematyka oscyluje wokół narracji 
biograficznych i sposobów prezentacji bohaterów. Na ratunek zbłąkanemu, 
niejednokrotnie debiutującemu pisarzowi, przychodzą komiksy! Twory no-
woczesnej kultury, dzieła z pogranicza literatury i sztuki, skrótowe formy nar-
racyjne, charakteryzujące się często błahą fabułą, podczas gdy akcja pozostaje 
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dynamiczna, a liczba punktów kulminacyjnych zwielokrotniona, a do tego… 
włoski balloon, hiszpański globo czy duński taleboble jako skróty myślowe, po-
pularne komiksowe dymki. Należy wspomnieć, że pozycja sekwencyjnych 
historyjek obrazkowych w kulturze współczesnej jest już obecnie ugruntowa-
na m.in. ze względu na dwie kluczowe funkcje – rozrywkową i transmisyjną. 
Mając więc dzieł(k)o komiksowe w swoich rękach, bawimy się, ale i doświad-
czamy – czytając, oglądając, analizując. 

Niepisana nowa era w komiksie rozpoczęła się wraz ze społeczną po-
trzebą poznawania historii za pomocą obrazków – im większa była podaż na 
historyjki obrazkowe, tym szybciej rósł popyt. Warto podkreślić, że komiksy 
wydawane w XX wieku stanowiły pozornie nową formę rozrywki, albowiem 
tak naprawdę biografie – jak zostało wspomniane w akapicie inicjującym 
rozważania – znane były już wiele lat wcześniej, tyle że w innej formie. Ko-
miks również nie był novum, ponieważ już w latach 90. XIX wieku, w Sta-
nach Zjednoczonych, wydana została sekwencyjna historyjka obrazkowa pt.  
The Yellow Kid (była publikowana w „New York World”, a następnie w „New 
York Journal”). W Polsce natomiast za jeden z pierwszych seriali komikso-
wych można uznać Ogniem i mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia, który 
ukazał się na łamach satyryczno-politycznego czasopisma „Szczutek” we Lwo-
wie. Chociaż, co ciekawe, już w latach 1859-1860 Franciszek Kostrzewski 
publikował swoje historyjki komiksowe, tzw. Historyę Jedynaczki oraz Historyę 
Jedynaczka w „Tygodniku Ilustrowanym”. 

Na przestrzeni lat komiksy ukazywały się regularnie, jednak należy zwró-
cić uwagę na ich tematyczną różnorodność. Ich rosnąca popularność w Euro-
pie i za oceanem warunkowała nieustanne rozszerzanie się grona czytelników. 
Na rynku wydawniczym zaczęło się również pojawiać coraz więcej biografii.  
I tak oto w 1982 roku Karol Wojtyła narodził się w komiksie! Amerykańskie 
wydawnictwo komiksowe Marvel Comics Group, międzynarodowy gigant 
wydawniczy i obecnie jedna z filii The Walt Disney Company, zdecydował się 
połączyć profanum (w ówczesnej ofercie wydawniczej pojawiały się komiksy  
o takich bohaterach jak Captain America, Whizzer, Miss America, the De-
stroyer, Vision i Angel) z sacrum. Zaryzykowali i… wygrali, albowiem pa-
pieska biografia w wydaniu komiksowym zyskała wielu sympatyków i szybko 
stała jest jednym z bestsellerów.

Komiks The Life of Pope John Paul II nie różni się znacząco od tradycyj-
nej biografii. Wśród podobieństw warto wyróżnić m.in. obecność ważnego 
bohatera (jeden protagonista lub kilkoro), omówione zostają ważne wyda-
rzenia polityczne, społeczne, ekonomiczne i religijne, zaproponowane daty 
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pozwalają umiejscowić akcję w czasie, ukazany jest wpływ jednostki (albo 
grupy społecznej) na rozwój idei czy środowiska, a narracja jest diachronicz-
na, tj. wydarzenia relacjonowane są zgodnie z osią czasu. Mając w pamięci 
podobieństwa, znacznie łatwiej jest przeanalizować ważniejsze różnice – treść 
komiksu jest skonkretyzowana i ulega transformacji na rzecz obrazu, wizja 
autora jest kluczowa, aby powstające dzieło nabrało wartości merytorycznej,  
a kadry w komiksie są ujmowane jako jednostki czasu, przedstawiające wybra-
ne momenty w fikcyjnej rzeczywistości. Skrótowe omówienie relacji między 
tradycyjną biografią a biografią komiksową może posłużyć za wstęp do roz-
ważań o utworze The Life of Pope John Paul II. Warto jeszcze przypomnieć 
jeden fakt – komiks pozostaje literaturą, więc metody analizy literackiej mogą 
przysłużyć się czytelnikowi podczas lektury.

Czytając propozycję wydawnictwa Marvel Comics Group, można za-
uważyć, że kreacja papieża Jana Pawła II w komiksie The Life of Pope John 
Paul II zakładała podobieństwo protagonisty do znanych z popkultury su-
perbohaterów, pochodzących notabene z kuźni Marvela. Sposób prezentacji 
losów jednostki, ujęty w szerokim kontekście historycznym, pozwala analizo-
wać kilkudziesięciostronicowy komiks z uwzględnieniem wielu perspektyw. 
Dzieł(k)o zostało wydane w języku angielskim, a omówione w nim wyda-
rzenia stanowią wspomnieniową podróż – uwzględnione zostały wydarzenia  
z dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, a także jego droga do zostania naj-
wyższym zwierzchnikiem kościoła rzymskokatolickiego. Za realizację projek-
tu odpowiadał Jim Shooter, natomiast wśród współtwórców warto wyróżnić 
Stevena Granta, Johna Tartagilione, Joego Sinnotta, Marie Severin oraz Jima 
Nowaka. Ogromny sukces komiksu The Life of Pope John Paul II przyczynił 
się do kontynuacji serii i wydania kolejnych zeszytów z religijnego uniwersum. 
Powstała m.in. biografia komiksowa Matki Teresy z Kalkuty – Mother Tere-
sa of Calcutta (rok 1984) oraz współczesna interpretacja żywotów świętych 

– Francis. Brother of the Universe (rok 1980). 
Kluczowa w analizie komiksu biograficznego jest kwestia narracji. Te-

matyka oscylująca wokół wojny warunkuje fabułę, ale i indywidualne postrze-
ganie bohaterów. W omawianej historii uwzględniony został fakt, że jednym 
z czynników, które skłoniły młodego Karola Wojtyłę do zostania księdzem, 
była wrażliwość na wszechobecny ból i ludzkie cierpienie, a także chęć przy-
czynienia się do poprawy świata, zneutralizowanie okrucieństwa. Rok 1939, 
widniejący w prawym górnym roku komiksu, jest dla Polaków znaczący  
i może być ujmowany jako początek dramatycznych wydarzeń. Konkretyza-
cja słowa pisanego i skierowanie uwagi odbiorcy na elementy graficzne to 
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działania, które przyczyniają się do neutralizacji ciężaru przekazu: wszech-
obecne zagrożenie jest ujmowane za pomocą znaków (na jednej z kart można 
zauważyć m.in. pistolet ujęty w dłoń, gotowy do użycia, co stanowi symbo-
liczne wspomnienie zamachu na Jana Pawła II). W kontekście narracji należy 
również podkreślić znaczący wpływ jednostki na sytuację w państwie. PRL-

-owska rzeczywistość odbierana była dwojako przez obywateli, na co twórcy 
zwrócili uwagę w komiksie – transformacja myślenia ówczesnych nastolatków 
była możliwa m.in. ze względu na szacunek, jakim papież darzył młodych 
ludzi. Interesującym zabiegiem jest również retrospekcja: z jednej strony na-
kreślone zostają daty (np. wspomniany rok 1939), z drugiej –  poznajemy też 
wspomnienia protagonisty. 

Komiks o Janie Pawle II jest dzieł(ki)em przełomowym. Czytając o ży-
ciu polskiego papieża i oglądając kadry, na których widać jego drogę, łatwiej 
wyobrazić sobie ówczesną rzeczywistość. Wydawnictwo komiksowe Marvel 
Comics Group wykorzystało swoją szansę i przygotowało dzieł(k)o, przybliża-
jące ważne okresy w życiu Karola Wojtyły. Niekonwencjonalny sposób przed-
stawienia historii o papieżu nie ma negatywnego wpływu na sposób, w jaki 
przyswajamy informacje o jego życiu, a – co ważniejsze – historyjka obrazko-
wa pozwala łatwiej zauważyć metanarracje, pozwalające uaktualniać myślenie 
o wybranych kręgach kulturowych, a także wspierające postawy prospołeczne. 
Współczesny komiks może więc pełnić funkcję nośnika biografii, co nie po-
winno odtąd budzić wątpliwości. 
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STRESZCZENIE

Jan Paweł II może być uznawany za jedną z najważniejszych postaci stulecia. 
Jego biografia jest dobrze znana w Polsce – kraju, w którym się urodził, natomiast  
w obcojęzycznych opracowaniach czytamy przede wszystkim o życiu papieża (od 1978 
roku). Chcąc szerzyć wiedzę o życiu Karola Wojtyły, nim został papieżem, artyści  
z amerykańskiego wydawnictwa komiksowego – Marvel Comics Group – przygo-
towali jego komiksową biografię. W eseju zostały omówione istotne cechy gatunku  
i jego quasi-trawestacji. Autorzy analizują również dzieł(k)o The Life of Pope John 
Paul II.

Słowa klucze: papież, Jan Paweł II, Karol Wojtyła, biografia, komiksy, Marvel

SUMMARY

John Paul II can be considered one of the most important figures  
of the century. His biography is well known in Poland – the country where he was 
born, while in foreign-language studies we read mainly about the life of the Pope 
(since 1978). In order to spread knowledge about the life of Karol Wojtyła, before he 
became pope, artists from the American comic book publishing house – Marvel Co-
mics Group – prepared his comic biography. The essay discusses the essential features 
of the gengre and its quasi-travesties. The authors also analyze the comic book The 
Life of Pope John Paul II.

Keywords: pope, John Paul II, Karol Wojtyła, biography, comics, Marvel
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MARTA MAGDOŃ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

REFLEKSJA NAD MYŚLĄ JANA PAWŁA II  
O CZŁOWIEKU I MIŁOŚCI W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ  

KS. ROBERTA SKRZYPCZAKA  
„WIARA I SEKS, JAN PAWEŁ II O MAŁŻEŃSTWIE  

I RODZINIE”

REFLECTION ON THE THOUGHT OF JOHN PAUL II  

ABOUT HUMAN AND LOVE IN THE LIGHT OF MEDITATIONS 

ROBERT SKRZYPCZAK "FAITH AND SEX, JOHN PAUL II  

ABOUT MARRIAGE AND FAMILY"

Przyglądając się nowoczesnemu człowiekowi wielokrotnie możemy za-
uważyć jak bardzo jest zgubiony wśród wszystkiego co oferuje mu dzisiejszy 
świat. Wielość usług, produktów, możliwości rozwoju a przede wszystkim ich 
dostępność sprawia, że człowiek ma bardzo szeroką możliwość wyboru. Ta 
wielość przedmiotów i ich dostępność nie jest jedynym odmętem, w który 
wrzucony jest dzisiejszy człowiek jest zaledwie morzem w porównaniu do oce-
anu wielości myśli, stanowisk i ideologii z którymi ściera się każdego dnia 
nawet nie do końca świadomie. Niejednokrotnie obserwując społeczeństwa 
człowiek bezpowrotnie opuścił swoje korzenie kulturowe, religijne, swoją tra-
dycję myślenia i oceny zdarzeń wybierając drogę nowych technologii, wiedzy 
naukowej oraz bezkresnych możliwości manipulacji rzeczywistością (Skrzyp-
czak 2015, s. 133). 

Tak funkcjonujący człowiek, który został przedstawiony we wstępie bu-
dzi  wiele pytań. Czy taki istniejący człowiek całkowicie gubi się w relacji 
międzyosobowej co wynika 

z zatracenia refleksji nad pytaniem: kim jest człowiek? Brak czasu spo-
wodowany tempem życia i ciągłą pogonią za zaspokojeniem własnych potrzeb 
skutecznie utrudnia pochylenie się nad własnymi korzeniami co staje się źró-
dłem kryzysu szeroko pojętych relacji międzyludzkich. 
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Karol Wojtyła w swoim rozmyślaniu o człowieku jako filozof, teolog, po-
eta i pasterz w szczególny sposób wypowiadał się o człowieku. Był on z pewno-
ścią ekspertem w dziedzinie antropologii. W jego nauczaniu człowiek nie jest 
pojęciem ogólnym, lecz kimś konkretnym, jedynym w swoim istnieniu. By 
zrozumieć siebie i odnaleźć siebie człowiek musi zagłębić się w samego siebie. 
Tego chciał nauczał nas Karol Wojtyła. Poznać siebie, odnaleźć swoją tożsa-
mość w obecnym tempie życia jest rzeczą bardzo trudną. Wynika to między 
innymi z tego, że nie jesteśmy jej naraz w pełni świadomi. To kim jesteśmy  
i jacy jesteśmy odkrywamy powoli kawałek po kawałku w zdarzeniach, które 
spotykają nas w naszej codzienności, a na taką analizę dziś nie mamy czasu 
(Skrzypczak 2015, s. 133).

Poznanie siebie dokonuje się w czasie i na podstawie czasu. Dzięki na-
szemu doświadczeniu, zdarzeniom z przeszłości tworzymy nasz obraz siebie 
który później niesiemy na naszych plecach jak bagaż, z którym wchodzimy  
w teraźniejszość planując naszą przyszłość. Wielu ludzi w historii swojego 
życia nosi podobne doświadczenia do naszych choć byli w podobnych sytu-
acjach przeżyli je w ich indywidualny sposób sprawia to, że w poznawaniu 
siebie bardzo pomocne staje się doświadczenie innych osób. Korzystamy nie 
tylko z tego co ktoś już doświadczył, ale i z dynamicznych relacji, które mają 
wpływ na kształtowanie się naszej osobowości (Skrzypczak 2015, s. 133).

Powyższe rozważania, które zostały oparte na podstawie książki Refleksja 
nad myślą Jana Pawła II o człowieku i miłości w świetle rozważań ks. Rober-
ta Skrzypczaka „Wiara i Seks, Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie” budzą  
w nas najważniejsze pytanie: kim jest człowiek? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest prosta i pociąga za sobą kolejne pytania. Człowiek, aby poznać swoją 
tożsamość potrzebuje czasu, ale przede wszystkim dogłębnego wejścia w siebie. 
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STRESZCZENIE

Artykuł pt. Refleksja nad myślą Jana Pawła II o człowieku i miłości  
w świetle rozważań ks. Roberta Skrzypczaka „Wiara i Seks, Jan Paweł II o małżeństwie 
i rodzinie” skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytanie: kim jest 
człowiek? Odpowiedź na to pytanie nie jest, aż prosta i budzi kolejne pytania. Czło-
wiek, aby poznać swoją tożsamość potrzebuje czasu, ale przede wszystkim dogłębnego 
wejścia w siebie, co nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać.  

Słowa klucze: człowiek, tożsamość, refleksja, poszukiwanie, prawda, miłość

SUMMARY

The article entitled Reflection on John Paul II's flight about man and love in 
the light of the considerations of Fr. Robert Skrzypczak, "Faith and Sex, John Paul 
II on Marriage and Family" focuses on the search for answers to the most important 
question: who is a man? The answer to the question is not that simple and raises fur-
ther questions. A man, to get to know his identity, needs time, but most of all, a deep 
entry into himself, which is not as easy as looking.

Keywords: human, identity, reflection, exploration, truth, love
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Przedmiotem zainteresowań autorów tekstów i badaczy niniejszej publi-
kacji są wyzwania na gruncie rodziny, szkoły, bezpieczeństwa, emocji, niepeł-
nosprawności i wiele innych obszarów z którymi człowiek XXI wieku ciągle 
zmaga się i poszukuje doskonałości.

Współczesny człowiek ciagle podejmuje liczne kluczowe decyzje, które 
często poddawane są próbom czasu. Lecz te krótkie chwile, choć szybko prze-
miną Na nasze dalsze życie diametralnie wpłyną I mu nadadzą swoistego uro-
ku , Sprawią, że przestaniemy stać , gdzieś w tłumie z boku.

Lecz te krótkie chwile, choć szybko przeminą 
Na nasze dalsze życie diametralnie wpłyną 
I mu nadadzą swoistego uroku , 
Sprawią, że przestaniemy stać , gdzieś w tłumie z boku.

Czasem gest jeden, czyjś uśmiech lub słowo 
Sprawi, że zaczniemy myśleć rozwojowo 
I nawet mała nieznaczna pochwała 
Pomoże, by uwolniła się energia cała,

Która nas popchnie do gwiazd tysiąca, 
Ściągnie do serca promienie słońca, 
Wszystkie drzwi staną przed nami otworem 
I będziemy jako podmiot swoistym walorem:

Więc pielęgnujmy w swojej pamięci, 
Każdą chwilę, co nami pozytywnie zakręci 
I nas nauczy własnej wartości, 
Że coś znaczymy w rozwoju ludzkości.

Te szare chwile, których jest miliony 
Zbliżają nas do ziemi w geście pochylonym, 
A te złote, co ich jest tak niezmiernie mało 
Dają uczucie, jakby niebo nam się otwierało.

Starajmy się wykorzystać dobrze każdą możliwość, 
Nieśmy przez życie głównie życzliwość 
A wtedy każda chwila, czy wielka, czy mała, 
Jak nektar ambrozji będzie smakowała.
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Wyzwania te dokonywane są na naszych oczach. Nacechowane są one 
ciągłymi zmianami, a w których to człowiek odgrywa jedną z kluczowych rół. 
Współczesy człowiej jest czynnym aktorem, który ma wpływ przy wyborze 
i doborze narzędzi które odgrywaja kluczową rolę w kształtowaniu współc-
zesnego świeta. Niekiedy dokonywane wybory nie s ą najlepszego „sortu“ za 
który wszyscy ludzie globu ziemskiego zapłaca cenę. Współczesny człowiek 
ciagle dokonuje wyboru między dobrem a złem, co wpływa na jakość i sens 
ludzkiego życia. Zmaterializowany współczesny świat stawia człowieka w dość 
specyficznym a zarazem złożonym położeniu. 

Wyzwania współczesnego świata to działania, zgodnie z duchem czasu, 
które winny być oparte na dialogu społecznym. Prawidłowe funkcjonowa-
nia człowieka w grupie należy rozumieć jako sukces rozwoju każdego społec-
zeństw, w którym jednostka realiuje się i spełnia swoje marzenia, a świat wokół 
niego staje się piękniejszy. Wyzwaniem człowieka XXI wieku jest wychod-
zenie na przeciw wszelkim zagrożeniom które są wynikiem nieodpowiedniej 
polityki i podejścia człowieka. Bezmyślne i sukcesywne niszczenie środowiska 
naturalnego i pojawiające się pandemie powoduja degradację bytu ludzkiego. 
Współczesny człowiek pragnie być i żyć wygodnie i kreatynie i musi zmagać 
się z wyzwniami, przeszkodami, problemami i zagrożenia tu i teraz, tak aby 
przyszłe pokolenia mogły żyć w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.

Redaktor Tomu

Janusz Kawa
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