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Wstęp

Wśród wielu pytań jakie stawia sobie i innym wiele z nich dotyczy
współczesnej rzeczywistości. Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to
„wszystko, co istnieje”. Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu
zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne, jak i pojęciowe,
wprowadzone przez naukę czy filozofię. W zachodniej filozofii istnieje
hierarchia poziomów pojęć rzeczywistości: od subiektywnej i fenomeno-
logicznej przez obiektywną opisywaną za pomocą faktów aż do mate-
matycznych modeli rzeczywistości wyrażanych za pomocą równań i
aksjomatów. Inne podejście do rzeczywistości występuje we wschod-
nich filozofiach, takich jak hinduizm i buddyzm. Rzeczywistość opisy-
wana jest za pomocą pojęć, takich jak np. dharma, paramattha dhamma,
samsara i maja. W szerszym i podmiotowym sensie, prywatne doświad-
czenia, ciekawość i selektywność obserwacji wpływają na osobistą inter-
pretacje zdarzeń i kształtują rzeczywistość dostępną dla danej osoby. Ta
rzeczywistość może pokrywać się w dużym stopniu z rzeczywistością
innych, ale istnieją jej elementy unikalne dla tej osoby i niedostępne dla
kogokolwiek innego. Większość doświadczeń duchowych następuje na
tym poziomie rzeczywistości. W sensie psychologicznym ta rzeczywi-
stość jest definiowana przez to co dana osoba uważa za rzeczywistość.

Postrzegamy świat wewnątrz siebie. Nasze pięć zmysłów otrzy-
mują pewne zewnętrzne bodźce i przekazują je do mózgu, gdzie są one
przetwarzane i analizowane, a następnie tworzy się z nich nasz obraz
świata i nie postrzegamy nic oprócz tego obrazu. Świat, który "znamy"
jest naszą reakcją na zewnętrzne wpływy. Świat "jako taki" pozostaje
nieznany. Nasza percepcja świata jest całkowicie subiektywna; nie od-
zwierciedla w ogóle tego, co dzieje się na zewnątrz nas. Wychwytujemy
tylko naszą własną reakcję na coś, co hipotetycznie rozpościera się do-
okoła nas, lecz czy rzeczywiście cokolwiek tam się dzieje? Istnieje wiele
teorii na ten temat. Teoria Newtona stwierdza, że istnieje obiektywna
rzeczywistość, że świat jest taki, jakim go widzimy i istnieje niezależnie
od naszej własnej egzystencji. W późniejszym czasie Einstein wysunął
teorię, że percepcja rzeczywistości zależy od stosunku pomiędzy pręd-
kością obserwatora, a prędkością obserwowanego przedmiotu. Innymi
słowy, poprzez zmianę swojej prędkości w stosunku do przedmiotu,
postrzegamy go zupełnie inaczej: przestrzeń zostaje wypaczona, wy-
krzywiona, skurczona lub rozszerzona, a czas się zmienia. Inne teorie,
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takie jak zasada nieoznaczoności Heisenberga, zakłada wzajemność po-
między jednostką, a światem. Innymi słowy, percepcja rzeczywistości
jest wynikiem mojego wpływu na świat oraz jego wpływu na mnie.

Nie ulega wątpliwości, że temat holistycznego opisu rzeczywisto-
ści pociąga uczonych od wieków. Szczególnie badaniem i opisem rze-
czywistości zajmowali się filozofowie. O skuteczności filozofii i jej grani-
cach w dziedzinie definiowania rzeczywistości, także tej współczesnej,
można pisać książki. Nie zmienia to jednak faktu, że kolejne, mniej lub
bardziej udane, próby będą jeszcze wielokrotnie podejmowane. Często
pokusa arbitralnego opisu rzeczywistości niesie za sobą niebezpieczeń-
stwo utraty obiektywności. Posługując się językiem w opisie rzeczywi-
stości skazani jesteśmy na używanie utartych pojęć, za pomocą których
niejednokrotnie „ślizgamy” się po powierzchni rzeczy i zjawisk, nie mo-
gąc dotrzeć do rzeczy samych w sobie. Niejeden  empirysta tworzy po-
jęcia jako zastępczą formę badanej rzeczywistości; zaś fenomenolog re-
zygnuje z pośrednictwa pojęć i posługuje się intuicyjnym oglądem, do-
ciera do fenomenu, który jest istotą rzeczywistości.

W dzisiejszym świecie występuje wiele znamion na bazie których
można postawić tezę, że istnieje wielkie zróżnicowanie oblicza współ-
czesnej rzeczywistości. Różnego rodzaje zagrożenia, samotność i osa-
motnienie, dążność do wolności i wyzwolenia z wielu uzależnień, to
tylko niektóre kryteria jakie stanowią czynnik charakterystyki współcze-
snej rzeczywistości.

W środowiskach społecznych i twórczych, zwłaszcza w kręgach fi-
lozofów i etyków, wzrasta świadomość zagrożenia cywilizacyjnego, co
musi skłaniać do pytania o przyczyny tego stanu rzeczy i szanse za-
trzymania w porę niekorzystnego dla ludzkości i naszej planety trendu
cywilizacyjnego rozwoju. Stąd też biorą się apele myślących perspekty-
wicznie uczonych, twórców kultury i polityków o zmianę kierunku dal-
szego rozwoju cywilizacji i związaną z tym zmianę dominujących obec-
nie postaw życiowych, systemów wartości, stylów życia itp. Znamienne
jest przy tym, iż coraz częściej wskazuje się na zagrożenia w sferze war-
tości, które generują wszystkie inne negatywne zjawiska towarzyszące
współczesnemu człowiekowi. Tworzą one splot niekorzystnych zda-
rzeń, stopniowo prowadzących do nieodwracalnych skutków. Zatrzy-
mamy się na dwóch takich zjawiskach1.

1 Por. J. Szmyd, Czy radzimy sobie z odczytaniem świata, w którym żyjemy?, „Res
Humana” 2009, nr 6, s. 7.
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Można wskazać na wiele przyczyn depersonalizacji współczesnego
człowieka, jeżeli pod tym pojęciem będziemy rozumieć pozbawienie go
osobowej podmiotowości. W tym znaczeniu depersonalizacja pociąga za
sobą szereg konsekwencji dla konkretnej jednostki ludzkiej i dla kształtu jej
odniesień do społeczeństwa. Sprowadzają się one przede wszystkim do
różnorodnych form alienacji, z których na szczególną uwagę zasługuje
uprzedmiotowienie człowieka we wszystkich płaszczyznach życia, włącz-
nie z manipulacją ideologiczną i polityczną. W efekcie mamy do czynienia
ze wspomnianą depersonalizacją, która charakteryzuje nie tylko społeczeń-
stwa totalitarne, ale również może dawać o sobie znać w rozwiniętych de-
mokracjach, przybierając postać narzucanych jednostce wzorców zacho-
wań, systemów wartości i norm moralnych. Przykładem mechanizmu de-
personalizacji jest chociażby narzucany model konsumpcyjnego stylu życia,
realizowany kosztem zubożania życia duchowego. Mamy tu więc do czy-
nienia z irracjonalnym w swej istocie przełożeniem akcentów z „być” na
„mieć”, a tym samym ze zmianą proporcji między rozwojem cywilizacyj-
nym i moralnym doskonaleniem się człowieka2.

Ktoś napisał, że dzieckiem kompleksów jest szczera nienawiść do
wszystkiego, co inne i niezrozumiałe, a więc obce. Dlatego tak ważne są
relacje z innymi. Żyjemy bowiem w świecie o wielu kulturach, religiach,
światopoglądach i tradycjach. I chociaż procesy globalizacji prowadzą
do unifikacji wielu dziedzin życia, to zarazem uświadamiają potrzebę
zachowania tożsamości kultur poszczególnych narodów, ich prawa do
własnego stylu życia. Rodzi się więc konieczność wypracowania no-
wych relacji międzyosobowych i międzynarodowych, które wspierałyby
się na kulturze szacunku dla drugiego.

Z powyższych refleksji wynika kilka ogólniejszych konstatacji.
Jedną z nich jest stwierdzenie, iż cywilizacja oparta na neoliberalnym
systemie ekonomicznym nie da się dłużej utrzymać z tego powodu, że
nie jest ona w stanie rozwiązać narastającego zjawiska bezrobocia, będą-
cego jednym z poważnych zagrożeń ładu społecznego i stabilizacji. Na-
leży zatem poszukiwać nowej drogi rozwoju społeczeństw. jest pewna
szansa wygrania walki o dalsze istnienie ludzkości i naszej planety. Jest
to wszakże jedynie szansa, będąca podstawą do umiarkowanego opty-
mizmu, ale także do pesymizmu poważnie ugruntowanego3.

2 J. Dębowski, Wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji, [w:]
http://www.kulturaswiecka.pl/node/908 (12.12.2019)

3 Tamże

http://www.kulturaswiecka.pl/node/908
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Świat, a więc i Polska, XXI wieku może poszczycić się wieloma
osiągnięciami w zakresie postępu nauki, kultury i szeroko pojętej cywi-
lizacji. Jednocześnie człowiek XXI wieku często nie zdaje sobie sprawy z
te-go, jak wielką cenę musi zapłacić za postęp cywilizacyjny. Bo oprócz
niewątpliwych korzyści, niesie on również zagrożenia, których nie spo-
sób ominąć. Nie można udawać, że ich nie ma, że nas nie dotyczą. W
różnym stopniu, ale wszyscy musimy stawić im czoło.

Nie sposób odnieść się do wszystkich zjawisk, które w jakikolwiek
sposób i w jakimkolwiek stopniu są lub mogą być zagrożeniem dla
współczesnego Polaka. Po stronie podmiotów decyzyjnych lub instytu-
cjonalnych niewątpliwie wskazane byłoby kierowanie się zasadami ety-
ki i przedkładanie dobra człowieka nad wartości doraźne i utylitarne.
Oczywiście zagrożenia można eliminować bądź poprzez zapobieganie
im, bądź przez usuwanie lub minimalizowanie ich skutków. Profilakty-
ka nie wydaje się jednak mocną stroną Polaków.

Autorzy tekstów niniejszej publikacji podejmują próby ukazania w
części odpowiedzi na zadawane pytania wynikające z samego tytułu
monografii. Niektóre teksty pozornie wydają się zbyt proste w tezach,
inne zaś są bardzo konkretne, rzeczowe i powszechne, obejmujące istot-
ne zagadnienia. Należy mieć nadzieję, że każdy czytelnik biorąc do ręki
ową publikację znajdzie w niej wiele cennych dla siebie treści. Ten sze-
roki wachlarz zagadnień zawarty w niniejszej monografii zapewne sta-
nie się również przyczynkiem do dalszych przemyśleń, badań czy re-
fleksji nad przyszłością współczesnej rzeczywistości tak różnorodnej.

Ks. Jan Zimny



Rozdział I
Zagrożenia: rodzaje – analiza - skutki
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Ks. Jan Zimny

Zagrożenie autorytetu jako istotnego elementu
skutecznego wychowania sportowca

Wstęp
Warto zauważyć, że w procesie wychowawczym biorą udział dwa

główne czynniki, a mianowicie wychowawca i wychowanek. Niezależ-
nie kim jest wychowanej czy wychowawca, te dwa czynnki ze sobą
współpracują. Każdy z nich staje się zarówno wychowawcą jak i wy-
chowankiem. Wychowujemy i jesteśmy wychowywani niezależnie od
wieku, pozycji społecznej, pełnionych funkcji, profesji. Wszystkie wysił-
ki pedagogiczne pójdą na marne, jeśli nie pobudzą one obu stron do
szczerej i wytrwałej współpracy. Można i wprost należy powiedzieć, że
wychowanie do pełni dojrzałego człowieczeństwa jest ustawicznym
pobudzaniem wychowanka i wychowawcy do kształtowania samego
siebie. Owa permanentność na każdym etapie życia zawiera w sobie
dwa wektory – wychowywać i być wychowywanym. W niniejszym ar-
tykule skupimy się jednak na grupie wychowanków będących w okresie
młodości, czyli jakiemu literatura poświęca najwięcej uwagi.

1. Wyzwania w zakresie nowego modelu autorytetu
W okresie dojrzewania i dorastania pojawia się potrzeba głębszego

zastanowienia się nad sobą i zrozumienia, ocenienia własnej wartości.
Młody człowiek nosi w sobie naturalną potrzebę na dary, które zaspo-
koją jego głód w aspekcie pedagogicznym. To właśnie w wielu młodości
człowiek najchętniej i najpilniej podejmuje się edukacji i pedagogii. Ze
strony środowiska szeroko pojętego wynika zadanie zaspokojenia
owych potrzeb. Szczególnie zauważa się to w gremiach ludzi wierzą-
cych. Młodzież ma świadomość, że wychowanie chrześcijańskie zmierza
ku ich ukształtowaniu jako wewnętrznie doskonałego człowieka na mia-
rę pełni Chrystusa. Papież Jan Paweł II w swej pierwszej Encyklice "Re-
demptor hominis" powiedział, że człowieka nie można poznać bez Chry-
stusa. Skoro nasze ziemskie życie zmierza do Boga, to droga wychowa-
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nia nie może realizować się bez wpatrywania się w Tego, który jest Mi-
strzem, Nauczycielem i Przewodnikiem1.

Co prawda powszechnie słyszy się narzekanie na upadek autory-
tetów, na brak ludzi, na których można by polegać, którzy by umieli
budzić szacunek dla siebie i dla wartości, jakie reprezentują, ku którym
prowadzą. Obok tak bardzo potrzebnych autorytetów politycznych,
społecznych, filozoficznych, religijnych, moralnych odczuwamy pilną
potrzebę autorytetów pedagogicznych – wychowawczych. Nikt nie
wątpi, że takim autorytetem był i pozostanie Jan Paweł II. Wielu wprost
zastanawia się, jak osiągnąć ów autorytet, rozumiejąc, że jest on szcze-
gólnie potrzebny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom,
duszpasterzom. O ile w czasach dawniejszych istniał autorytet tradycyj-
ny, oparty głównie na patriarchalizmie, o tyle w czasach współczesnych,
autorytet to nie tylko kwestia cech wrodzonych, ale to konsekwencja
wyjątkowych walorów wybitnej osobowości, a nie jej urzędu2. Pozostaje
zatem kwestia budowy autorytetu. Rodzi się zatem pytanie: jak go bu-
dować, w oparciu o jakie wartości i cechy osobowe należy go budować?
Oczywiście należy tu dodać, że w tej chwili zmiany obyczajowości, a
idącej za tym może i głębszej świadomości, są duże szybsze, trudniej za
nimi nadążyć. Wydaje się, że tu pojawia się problem coraz bardziej na-
rastający a dotyczący umiejętności rozróżniania co zmienne, a co trwałe,
co dobre i szlachetne, a co prowadzi ku zniszczeniu. Tak naprawdę na-
rzędziem nauczyciela-wychowawcy przecież nie jest ani podręcznik, ani
komputer, czy tablica, tylko jego osoba, jego osobowość - to jest istotne i
najważniejsze narzędzie. Przy wykorzystywaniu tego narzędzia na-
prawdę możliwe jest budowanie właściwego i trwałego autorytetu.

Uważam, że to w nauczycielu powinno być takie nadzwyczajne
połączenie – z jednej strony pokory wobec tych różnych wyzwań, po-
czucie niedoskonałości, a z drugiej strony potrzeba ciągłego wzrastania
ku trwałym wartościom. Można postawić tezę w formie pytania: co na-
leży zrobić by nauczyciel posiadał autorytet i jaki ten autorytet winien
być? Oczywiście tu nie ma jednej złotej recepty. To tak, jakby ktoś kogoś
poprosił, żeby w paragrafach napisał, jak to zrobić, by wszyscy byli
uczciwi. Nie wymyślono tego. Zdrowy rozsądek, wzajemna życzliwość,
zaufanie, lubienie się - są ważniejsze niż paragrafy.

1 K. Lewandowski, Samowychowanie - owoc aktywności i kontemplacji, [w:]
„Trzeźwymi bądźcie”, 4:2000, s.4.

2 Por. R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa
1997, s.36.
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Wbrew pojawiającym się dziś poglądom obniżającym znaczenie
autorytetu w wychowaniu, istnieje duże zapotrzebowanie na autorytet
osoby nauczyciela. Tę potrzebę wyznaczają racje, znane od dawna w
pedagogice, mówiące o tym, że gdy mamy do czynienia z wychowan-
kiem, z osobowością, która się dopiero kształtuje, nieodzowny jest
punkt odniesienia w postaci autorytetu osoby nauczyciela. Zwiększają
tę potrzebę negatywne zjawiska życia społecznego. Należy do nich
przede wszystkim obserwowany obecnie kryzys wszelkich autorytetów,
w tym głównie autorytet rodziny. To wszystko sprawia, że młody czło-
wiek potrzebuje dzisiaj autorytetu, który pomoże mu zrozumieć świat i
odnaleźć w nim swoje miejsce.

Rzeczywistość jednak potwierdza, że pedagodzy nie potrafią od-
powiedzieć na oczekiwania uczniów, co w dużym stopniu stanowi o
kryzysie nauczycielskiego autorytetu. Następstwem kryzysu autorytetu
nauczyciela jest zakłócony przekaz wartości, dzieci i młodzież tracą po-
czucie bezpieczeństwa, zaś w mniej odpornych środowiskach rodzi się
bunt i odrzucenie wszelkich norm.

Ponadto istnieje pewien paradoks, polegający na tym, że wielo-
krotnie wśród społeczeństwa chrześcijańskiego wielu mieszkańców nie
ma jednoznacznej świadomości, na czym polegają wartości chrześcijań-
skie i dlaczego mają ich przestrzegać także niewierzący. Można skróto-
wo odpowiedzieć, że przyczyna tkwi w wieloletniej propagandzie libe-
ralnej. Rdzeniem nieporozumienia jest zagubienie świadomości i prze-
konania, że wartości chrześcijańskie mają charakter uniwersalny, po-
nieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka, a nie jedynie z wiary.
A jeśli tak, to odrzucenie lub fałszowanie wartości chrześcijańskich jest
działaniem przeciwko człowiekowi i zdrowym prawom rządzącym ży-
ciem ludzkiej społeczności3. U podstaw sporu o wartości leży koncepcja
osoby ludzkiej. Wartości chrześcijańskie mają swe źródło w prawdzie,
że Bóg z miłości stwarza, kocha i powołuje każdego człowieka do
wspólnoty życia z sobą. I to jest powód, który daje tytuł do tego, że każ-
dy człowiek posiada taką samą wartość i godność.

Warto też zwrócić uwagę na choćby ten fakt, że jeśli nauczyciel
przestał już poszukiwać wartości, zamknął swoje życie w praktycznym i
ideologicznym materializmie, może być jako wychowawca niebezpiecz-
ny. Szybko staje się niejasna odpowiedzialność za własne życie i za życie
drugiego człowieka. Chrześcijańska prawda o godności i wartości osoby

3 K. Mroczek, Wychowawca na czasy próby, Marki-Struga (brw)
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ludzkiej jest fundamentem, na którym spoczywa cały gmach kultury i
demokracji europejskiej.

Przed kilkoma laty Aleksander Sołżenicyn zwrócił się z dramatycz-
nym ostrzeżeniem do intelektualistów zachodnioeuropejskich, w którym
przypomina, że jeżeli Europa odrzuci chrześcijańskie wartości, to grozi jej
gorszy rodzaj totalitaryzmu, aniżeli faszyzm i komunizm4. Tak więc warto-
ścią często zapomnianą w dzisiejszym wychowaniu, są wartości chrześci-
jańskie, które mają charakter uniwersalny, wynikają z natury człowieka, a
istotę tej natury wyraża prawda o godności i wartości osoby ludzkiej. To z
kolei ma ścisły związek z autorytetem pedagogicznym nauczyciela – wy-
chowawcy. A wiemy też, że upadek autorytetu nauczyciela wiąże się nie-
kiedy z obniżonymi aspiracjami nauczycieli do bycia osobą znaczącą. Moż-
na też wnioskować, że chcą być osobami znaczącymi, ale nie potrafią nimi
być. Nie stać ich na to, by być liderem. Do tego potrzeba pewnej etyki cha-
rakteru, która opiera się na fundamentalnym założeniu, że ludzką efek-
tywnością rządzą konkretne zasady5.

W kontekście powyższej refleksji nasuwa się oczywisty wniosek,
iż istnieje potrzeba autorytetu, określenia jego charakteru, rodzaju,
struktury i składowych wartości, na których należy budować współcze-
sny autorytet. Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna i nie tylko,
uświadamia nam, że istnieje potrzeba nowego modelu autorytetu. Tak
jak zmieniają się uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, gospodar-
cze, zmieniają się również uwarunkowania pedagogiczne. Uwarunko-
wania te obligują nas do zastanowienia się nad współczesnym kształtem
autorytetu wychowawcy.

2. Oczekiwania współczesnej młodzieży
Najpierw musimy uświadomić sobie fakt, że młodzież daje wiele

oznak autentycznego chrześcijaństwa. Nie chcą już żyć półprawdami,
nie chcą być katolikami tylko dlatego, że urodzili się w rodzinie katolic-
kiej. Wielu chce po prostu żyć treścią Ewangelii i być znakiem nadziei
dla innych. Dowodem na to były liczne spotkania młodych z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II czy obecnym Franciszkiem, pielgrzymki pie-
sze do sanktuariów, miejsca kultu religijnego. Nie zawsze dostrzegamy
ogromne rzesze młodych, którzy ten sposób myślenia wyrażają swoim
życiem, zaangażowaniem, postawą. Zwykle oceniamy młodych przez
pryzmat pewnych grup, które swoim szumnym i niejednokrotnie nega-

4 Tamże, s.49.
5 Por. W. Kołodziejczyk, Jakość - oświata – wartości, [w:] EiD 6:2000, s.11.
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tywnym zachowaniem dają znak swej obecności, stylu życia, wyboru
jego form.

Młodzi wbrew wcześniejszym, często sceptycznym zapowie-
dziom, prognozom, garnęli się do Ojca Świętego Jana Pawła II, a dziś
czynią to wobec Ojca Świętego Franciszka, jako wyraz oczekiwań, po-
trzeby, głodu wartości ludzkich i chrześcijańskich. Młodzi chcą czerpać,
ze świadectwa ich życia, siłę i nową nadzieję na lepsze jutro. Młodzież
nigdy się nie zawiodła na Janie Pawle II, ale też nigdy nie zawiódł się na
młodzieży Jan Paweł II, który na łożu śmierci wypowiedział słowa: „Ja
zawsze Was szukałem, teraz wy przyszliście do mnie”. Przyszli do swe-
go Nauczyciela i Wychowawcy, przyszli do swego Ojca i Przyjaciela.
Zadziwiała wielu, młodzież gromadząca się wokół Papieża. Stawała się
odzwierciedleniem swego Nauczyciela i Mistrza. Ale jeżeli nauczyciel
jest dobry – dobry jest uczeń. Jeżeli uczeń jest dobry – dobry jest nauczy-
ciel. Jak światło lampy zależy od oleju, tak mądrość ucznia zależy od
nauczyciela.

a/. Wartości drogą ku integralnemu rozwojowi człowieka
Warto jeszcze na jedno zwrócić uwagę, a mianowicie wartości

chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jedynie
jako ideały, są one wartościami wcielonymi w kulturę, zarówno w jej
wymiarze podmiotowo-osobowym jak w wymiarze przedmiotowym6.
Wywołująca niepokój wybitnych umysłów kondycja moralno-społeczna
człowieka końca XX wieku, stanowiąca główny powód narastającego
zainteresowania problematyką aksjologiczną, zdaje się dobrze kompo-
nować z realiami nowej epoki, a może raczej nowych trendów cywiliza-
cyjno-kulturowych zwanych dość powszechnie postmodernizmem7.
Istotę tych obecnie zachodzących zmian niezwykle trafnie ujmuje K.
Obuchowski, gdy pisze: „...cywilizacja współczesna przedstawia ob-
szerny i zmienny zestaw propozycji, z których każda, z założenia, ma tę
samą wartość. Różnią się one tylko przydatnością, a akceptacja której-
kolwiek z nich nie wyklucza akceptacji innej, całkowicie różnej. Zjawi-
sko to nazywa się postmodernizmem”8. Tak więc mówiąc inaczej, post-
modernistyczny styl myślenia charakteryzuje uprawomocnienie wielo-

6 Wierzbicki., jw. 2:2000, s.33.
7 Por. Herman., jw.
8 K. Obuchowski, Rewolucja podmiotów i nowy indywidualizm, [w:] Humani-

styka przełomu wieków. J. Kozielecki (red.). Warszawa 1999, s. 144.
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ści prawd9. Przedstawiciele postmodernizmu rezygnują z poszukiwania
prawdziwego obrazu świata i absolutnych wartości. Wynika to z zało-
żenia, że nie istnieją absolutne kryteria prawdy i dobra10. Czy jest to jed-
nak równoznaczne z odrzuceniem (wszystkich) wartości jako zbędnego
balastu, który jest przeszkodą na drodze do uznania każdej indywidu-
alnej prawdy jako równej sobie? Trudno w kilku zdaniach odpowiedzieć
na to pytanie. Jeżeli jednak przyjmiemy, że wartość jako podstawowa
kategoria aksjologiczna oznacza wszystko to, co cenne i godne zabiegów
oraz dążeń ludzi, dla których jest celem ich działalności, i w tym rozu-
mieniu jest cechą przysługującą przedmiotowi (zjawisku) niezależnie od
jego subiektywnej oceny dokonanej przez określony podmiot, to wów-
czas trudno nie zauważyć, że przedstawicielom postmodernizmu bliskie
są takie wartości jak wolność, otwartość czy różnorodność11.

Człowiek dojrzewając i wzrastając rozwija się ku czemuś lub ko-
muś, tworzy hierarchię celów, wartości. Wychowanie stanowi jeden z
czynników wspomagających ten proces, bowiem w wychowaniu zawsze
zostają przekazywane wartości. Kształtowanie się hierarchii wartości, a
także jej przekazywanie nie zawsze jest uświadamiane przez podmiot.
Nie zawsze też cele życiowe i hierarchia wartości są ze sobą spójne,
harmonijne. Niespójny i nieuporządkowany system wartości powoduje,
że człowiek przeżywa wewnętrzny niepokój. Istnieją różne metody po-
znawania wartości, jakie wyznają i jakimi kierują się ludzie w życiu.
Jedną z nich może być obserwacja zachowania w różnych sytuacjach.
Wiele informacji możemy uzyskać bezpośrednio od osoby, pytając ją i
skłaniając do refleksji nad tym, co jest dla niej najważniejsze12.

b/. Być człowiekiem świata wartości
Jednym z czynników kształtujących postawę człowieka są warto-

ści13. K. Chałas mówiąc o wartościach pisze: „Urzeczywistnianie warto-
ści jest bogactwem osobowym człowieka i stanowi warunek ubogacania
drugiego, a wspieranie tej umiejętności przez wychowanie stanowi jed-
no z najdonioślejszych zadań nauczyciela – wychowawcy”14. Kontynu-
ując tę myśl podkreśla, że „Nie ma wychowania bez wartości. Wycho-

9 Semków., jw. s.98.
10 Por. J. Giedymin, Czy warto przejąć propozycje tekstualizmu? [w:] Dokąd

zmierza współczesna humanistyka? Warszawa 1994, s. 41 in.
11 Semków., jw. s.99.
12 B. Zachara, Świat wartości młodzieży, [w:] Wych 6:2001, s.29.
13 A. Wierzbicki, Uniwersalizm wartości chrześcijańskich, [w:] Wych 1:2000 s.6.
14 Por. K. Chałas, Wychowanie ku wartości, Lublin 2006.
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wanie bez wartości staje się pustym dzwonem, który nawet mimo silne-
go rozkołysania nie wyda oczekiwanych dźwięków”15.

We współczesnym świecie, pełnym sprzecznych ze sobą teorii i
światopoglądów, młodzi ludzie szczególnie potrzebują wartości, aby
życie ich i innych ludzi nie straciło ludzkiego charakteru. Wartości chro-
nią człowieka przed iluzją łatwego szczęścia, łatwego życia. Dają wska-
zówki, co robić, by nie wpaść w pułapkę zagrażającą rozwojowi i pra-
widłowemu funkcjonowaniu (uzależnienia, sekty itp.)16.

Koniecznym staje się więc powrót do wartości naczelnych nie tyl-
ko w programach wychowawczych, ale w języku i metodach ich realiza-
cji np. ukazywanie wartości na konkretnych przykładach. Oznacza to
również powrót wychowawców do używania z pełną odpowiedzialno-
ścią „wielkich słów” oznaczających wartości. Nauczyciel winien być w
jakimś stopniu źródłem a przede wszystkim normą wartości dla wy-
chowanka. Wartości mogą być (i są) odwzorowywane, kopiowane zwy-
kle od dorosłych. Aby tak się stało wcześniej muszą być odkryte i roz-
poznane. Rozróżnianie tego, co jest właściwe, a co nie - jest długim pro-
cesem trwającym od wczesnego dzieciństwa do dorosłości.

Oparcie życia na wartościach jest zdecydowanie lepszą formułą
niż opieranie go na przyjemnościach. Ponadto sens systemowi wartości
nadaje nadrzędny punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia jest
Bóg17. Każde wychowanie musi mieć jasno określony cel oraz musi być
oparte o pewien spójny system wartości.

Krzyżujące się dziś systemy wartości lub wręcz antywartości po-
głębiają u części społeczeństwa poczucie zagubienia, braku oparcia w
kryteriach pozwalających odróżnić dobro od zła. Mówi się wprawdzie o
tolerancji jako jednej z najwyższych wartości, ale rozumie się ją najczę-
ściej jako obojętność dla poszukiwania prawdy i zakaz krytyki, chociaż-
by najbardziej kulturalnej, cudzych poglądów. Tymczasem młodzież
potrzebuje i poszukuje oparcia, jasnych prawd, wyraźnych postaw mo-
ralnych, jednoznacznych kryteriów dobra i zła. Poszukuje też wiary-
godnych autorytetów nauczyciela. Stąd niezwykle gorący stosunek
młodych ludzi do Jana Pawła II mimo stawianych przez niego bardzo
wysokich wymagań moralnych - dla wielu dorosłych „nie z tego świa-

15

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/profilaktyka/z_konferencji/MO
DM_w (20.03.2019)

16 Tamże
17 J. Kopeczek, Wychowanie w szkole. [w:] Wych 4:2000 s.18.

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/profilaktyka/z_konferencji/MO


18

ta"18. Wymagań tak sprzecznych z lansowanym szeroko poglądem, że
dla uniknięcia cierpienia i trudu wolno jest wszystko. W tych warun-
kach potrzeba szkoły i nauczycieli wyrażających prawdy, zasady i war-
tości chrześcijańskie jest oczywista.

Dziś młode pokolenie potrzebuje szkoły wymagającej, wzywającej
do pracy nad sobą, pracy tak wyśmianej lub zapomnianej, szkoły po-
zwalającej znaleźć sens życia, własną tożsamość, grupującej nauczycieli
służących tym samym ideałom i starających się je realizować w swoim
życiu. Młodzi potrzebują szkoły, która uczy krytycyzmu wobec siebie i
lansowanej mody, która wychowuje do pełnej ludzkiej dojrzałości, od-
powiedzialności za siebie i innych, a równocześnie nie jest szkołą przy-
gotowującą do „wyścigu szczurów", wychowującą osobników nasta-
wionych wyłącznie na sukces zawodowy, zysk, udział we władzy dla
własnej korzyści19.

Problematyka wartości, od dłuższego czasu, coraz częściej daje o
sobie znać w dyskusjach toczonych nie tylko w gronach przedstawicieli
różnych dyscyplin nauki oraz w wypowiedziach wielu polityków, ale
również w rozmowach ludzi, nie związanych z tymi dwoma obszarami
aktywności. Także wśród przedstawicieli pedagogiki odnotowujemy
wyraźny wzrost zainteresowania problematyką aksjologiczną. Gwoli
prawdy trzeba bowiem stwierdzić, że zagadnienia statusu wartości w
całej sferze postaw i zachowań człowieka, nigdy nie zniknęło z pola re-
fleksji tych, którzy zajmowali się konstruowaniem celów i zadań wy-
chowania i edukacji20. Mimo to okres ostatniej dekady XX wieku należy
uznać za szczególnie obfitujący nie tylko w wypowiedzi polemiczne, ale
i w poważne opracowania poświęcone problematyce aksjologicznej. Na
ten widoczny wzrost zainteresowania wpłynęło co najmniej kilka przy-
czyn. Wydaje się, iż jedną z fundamentalnych jest, najogólniej mówiąc,
nie najlepsza kondycja moralno-społeczna współczesnego człowieka.
Stworzona przez niego cywilizacja i dokonania - obok niewątpliwych
udogodnień i postępu - przynosi coraz więcej zjawisk i procesów wzbu-
dzających niepokój i stawiających pod znakiem zapytania sens niektó-
rych przedsięwzięć cywilizacyjno-kulturowych. Lista tych negatywnych

18 J. Góra, Od kultury winy do kultury wstydu. Młodzi wobec autorytetów, [w:]
Ethos 1997, nr 1:37, s.144-149.

19 Tamże.
20 J. Semków, Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się

człowieka, [w:] KiE nr 3-4:2000, s.97; J. Zielińska, Jak się odnaleźć w chaosie warto-
ści?. [w:] EiD 2:2002, s.3.
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zjawisk uległa w ostatnim czasie znacznemu wydłużeniu, toteż ograni-
czeni ramami tego opracowania trudno by je szczegółowo omówić21.

c/. Trudności w lansowaniu wartości
Warto może zapytać, co stanowi przeszkodę w lansowaniu warto-

ści chrześcijańskich w wychowaniu młodego pokolenia w szkole i bycia
świadkiem wartości? Otóż wydaje się, przyczyn jest kilka. Do najważ-
niejszych należą:

• Obawa przed niekonkretnością, sloganem, pustosłowiem, ide-
ologizacją. Wynika ona z braku edukacji aksjologicznej. Równie uzasad-
niony jest opór przeciw operowaniu słowami, których sens nie jest do
końca jasny, tak jak to jest w przypadku wielu nazw wartości22.

• Obawa przed bliżej nieokreślonym charakterem duchowym,
oddalającym od poznania i argumentów rozumowych. Wyraża ona za-
sadne przeczucie duchowego charakteru wartości. Zrozumienie ich
związku ze światem człowieka wymaga integralnego rozumienia czło-
wieka jako osoby, istoty psycho-fizyczno-duchowej. Stosunek do warto-
ści jest właśnie tym wymiarem, który stanowi specyfikę człowieczeń-
stwa, budując ludzką duchowość. Bez zrozumienia człowieka jako oso-
by duchowy charakter wartości może wywoływać lęk przed oddala-
niem się od rzeczywistości.

• Problem zastosowania powagi. Kulturowo została ona w znacz-
nym stopniu ośmieszona i przeciwstawiona postawie zabawy, która
zajmuje bardzo ważną pozycję w motywowaniu współczesnego czło-
wieka do aktywności. Powodów można by szukać we wpływach post-
modernizmu, ale także w niskiej kulturze uczuć. Powadze przypisano
smutek i nudę, brak dystansu i poczucia humoru. W konsekwencji kon-
takt z wartościami wyższymi nie rodzi według tych założeń poczucia
radości, ponieważ nie kojarzy się - i słusznie - z zabawą. Ujawnia się tu
kolejne nieporozumienie - staranie o to, by wartości podawać w formie
zabawowej, rozrywkowej.

• Przeczucie ograniczeń, potrzeby rezygnacji. Jest ono wywołane
niezrozumieniem istoty sytuacji wyboru, która zawsze jest równocze-
śnie sytuacją wyrzeczenia się tego, czego się nie wybrało. Im ważniejsze
wartości, a w związku z tym - wybory, tym trudniejsze rezygnowanie z

21 W. Herman, Nauka a problem odpowiedzialności w perspektywie egzystencjal-
nej. [w:] Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności, War-
szawa 1996, s. 6.

22 Olbrycht., jw. 27.
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nich. Im wyższa jest pozycja wartości, tym więcej wartości niższych
trzeba pozostawić za sobą.

• Przeczucie odpowiedzialności za własną wiarygodność jako na-
uczyciela - pedagoga, lęk przed znalezieniem się w sytuacji bycia wzo-
rem osobowym, a przynajmniej źródłem niechcianych nawet i nie-
uświadamianych przykładów. Przeczucie to, podobnie jak poprzednie,
jest w pełni uzasadnione i wiąże się ze stopniem świadomości w pełnie-
niu roli pedagoga.

• Ostatnim przeczuciem towarzyszącym nauczycielom przywołu-
jącym wartości jest przeczucie przerastających ich wartości, wielkości
celów. Ich świadome podjęcie oznacza zgodę na przekraczanie siebie,
przerastanie swoich racjonalnie ocenianych możliwości23.

Nie będziemy tu rozwijać wątku obaw i przeczuć wiążących się z
dociekaniem zakorzenienia wartości, racji ich takiego a nie innego hie-
rarchizowania. Nie jest to celem niniejszego opracowania. Sygnał ten
stanowi poważny przyczynek w podejmowaniu dyskusji nad formami
kształcenia i formacją nauczycieli.

Wartości w swej strukturze posiadają między innymi stronę inte-
lektualną i emocjonalną. Poznane i uznane przez rozum, zostają przyjęte
przez serce. Wszystko może stać się dla człowieka wartością, zarówno
to, co dobre, jak i złe. To, co staje się celem jego dążenia i pożądania,
przyjmuje całym sobą. Rozumienie wartości i ich roli w aksjologicznej
budowie człowieka stanowi podstawę realizacji zasadniczego zadania
pedagogiki, jakim jest nie tylko bezpośrednie kształtowanie wychowan-
ków, lecz również przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwi-
jania i doskonalenia własnej osobowości24. Przyjęte wartości kształtują
jego postawę wewnętrzną i zewnętrzną, całą jego osobowość. Zależnie
od tego, jakich wartości będzie pożądał i jakie przyjmie - będą one bu-
dować lub rujnować jego wnętrze, a także uzasadniać sposób postępo-
wania, życia i wychowania. Przyjęta przez człowieka wartość zaczyna w
nim rosnąć i coraz bardziej go pochłaniać. Aby przyjąć jakąkolwiek war-
tość, człowiek musi ją odkryć w swoim wnętrzu, odpowiedzieć sobie na
pytanie: co dla mnie jest najważniejsze? To, co dla danej osoby będzie
ważne stanie się środkiem oddziaływania na innych, by również przyjęli
tę wartość25.

23 Tamże, s. 27-31.
24 Por. Tamże, s.77-78.
25 J. Homplewicz, Charakter kształtujących człowieka wartości, [w:] Wych 1999

nr 2, s.7.
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Paweł VI uważał, że w rozwoju człowieka należy mieć na uwadze
właściwą hierarchię wartości. Wartości zhierarchizowane i zharmoni-
zowane w procesie ludzkiego sposobu bycia określają kierunek indywi-
dualnego stawania się jednostki. Utrata poczucia hierarchii wartości
może być przyczyną skłonności do depresji, zagubienia miary w ocenie
faktów czy konfliktu sumienia. Człowiek, będąc podmiotem osobowym,
odkrywa wartości, żyje nimi i uczestniczy w nich. One kształtują jego
egzystencję w procesie aktywności „ku". Są potrzebą, podmiotem dąże-
nia i odniesienia ludzkiego życia. Realizacja wartości łączy się z wolno-
ścią, odpowiedzialnością, wyborem czy decyzją26.

d/. Współczesne zagrożenia wobec wartości
Współczesne systemy edukacyjne przeżywają swoisty kryzys toż-

samości. Dotyczy to w szczególności zinstytucjonalizowanego jego czło-
nu w postaci różnego rodzaju szkolnych form kształcenia, który do dzi-
siaj nie potrafi uwolnić się z gorsetu twardego, klasycznego paradygma-
tu encyklopedyzmu. To dramatyczne zderzenie systemu edukacji, opar-
tej na twardych regułach doktryny encyklopedycznej, z realiami w coraz
szybszym tempie zmieniającej się rzeczywistości doprowadziło z po-
czątkiem XXI wieku do niepokojącego podważenia, a często i załamania
autorytetu szkoły i uczącego w niej nauczyciela27.

Kryzysowe zjawiska zachodzące w sferze edukacji są pochodną
opisanych na wstępie poważnych problemów, z jakimi boryka się
współczesna cywilizacja i kultura28. Czy system edukacyjny przeżywa-
jący tak wyraźny kryzys, a mimo to zakotwiczony we współczesnym
świecie, może pozwolić sobie na luksus rezygnacji z nieustannego bu-
dowania swego statusu w oparciu o pewien zespół stałych, uniwersal-
nych wartości? Wiąże się to z pytaniem ogólniejszym o rolę edukacji we
współczesności; czy może ona być zwolniona ze współtworzenia świata
człowieka? Pytania te tylko z pozoru wydają się retoryczne. Sądzić
można, że kryzys współczesnego systemu kształcenia wywołany jest z
jednej strony trudnościami z przystosowaniem się starej struktury insty-
tucjonalnej szkoły oraz uczącego w niej nauczyciela do wymagań
współczesności, z drugiej zaś odejściem w zbyt wielu przypadkach od

26 Jan Paweł II, Encyklika Populorum progessio 18-19; Tenże, Encyklika Mater
et magistra, Cz.3, pkt.20 §.4.

27 Tamże.
28 Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] Huma-

nistyka przełomu wieków. J. Kozielecki (red.), Warszawa 1999, s. 63.
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pewnych dość jasno określonych reguł postępowania znaczonych takimi
wartościami, jak uczciwość, sprawiedliwość, czy poszanowanie godno-
ści człowieka pragnącego zdobyć wiedzę29. Wartości bowiem nadają
naszemu myśleniu sens pełni życia30.

Ludzie konstruujący współczesne systemy edukacyjne, czy też
wpływający na kształt edukacji na małej nawet, podległej im przestrze-
ni, z reguły świadomie odwołują się do pewnych, centralnych wartości,
których ważność jest wypadkową zarówno ich osobistych preferencji,
jak też przekonań dużych grup społecznych31. Trzeba przy tym dodać,
że osobiste preferencje jednostek odpowiedzialnych za kształt systemu
edukacyjnego w różnych jego wymiarach na ogół mają swoje zakorze-
nienie w mniej lub bardziej uzasadnionych koncepcjach wychowania i
kształcenia, obowiązujących lub tylko modnych w danym czasie. War-
tości sterujące myśleniem i działaniem ludzi będących użytkownikami
systemu edukacji niekiedy pozostają w pewnej rozbieżności z warto-
ściami uznawanymi przez organizatorów tegoż systemu. Występujący
w tej sytuacji konflikt często bywa źródłem ożywczego fermentu inte-
lektualnego, który może prowadzić bądź do modyfikacji systemu edu-
kacyjnego, bądź do zmiany poglądów jego użytkowników32.

W szkołach katolickich wychowanie jest oparte na wartościach
chrześcijańskich, które są wynikiem realizowania przykazania miłości
Boga i bliźniego. Natomiast w szkołach publicznych sprawa nie jest tak
oczywista, ponieważ ci, od których w dużej mierze zależy wychowanie,
tzn. nauczyciele, są niekiedy obojętni religijnie i nie życzą sobie łączenia
nauki i wychowania z jakąkolwiek religią.

Co więc należy robić? Przede wszystkim trzeba to uszanować!
Bóg, stwarzając świat, zapewne przewidział współistnienie obok siebie
katolików, ateistów i ludzi obojętnych religijnie. Próby narzucania jakie-
gokolwiek światopoglądu jednej ze stron są bezcelowe, gdyż nauczycie-
le o światopoglądzie chrześcijańskim nie chcą być zdominowani przez
innych o poglądzie laickim i odwrotnie. Gdyby do tego doszło, byłoby
to zaprzeczeniem zasad demokracji. Należy się tu odwoływać do praw,
które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego poglądy

29 Z. Melonik, Edukacja i przemiany kultury współczesnej (czyli czy teoria pono-
woczesna jest pedagogice potrzebna), [w:] „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja".
Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 1999 nr 3 s. 35; Zielińska., jw. s.4-5.

30 Semków., jw. s.101.
31 P. Jezierski, Jakie wartości w wychowaniu? [w:] EiD 1:2000, s.3.
32 Semków., jw. s.101.
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społeczne i religijne, pochodzenie, kolor skóry, poziom wykształcenia,
płeć etc. Są to prawa, z których wynikają takie wartości ogólnoludzkie,
jak: tolerancja, szacunek dla godności człowieka i jego poglądów33.

Prowadząc rozważania o wartościach, należałoby przywołać Ot-
tona Willmana, który po raz pierwszy użył określenia „pedagogika war-
tości”34. „Nauczanie" wartości wydaje się nabierać szczególnego znacze-
nia w momencie (czasie), gdy udział rodziny, szkoły i innych instytucji
wychowawczych w przekazywaniu (transmisji) wiedzy i wartości sys-
tematycznie maleje. Kulturotwórcza rola środków masowego przekazu
też znacznie się ograniczyła. Stąd pojawia się zainteresowanie podjętą
problematyką i rozpatrywanie jej w kategoriach poszukiwania warun-
ków wspomagających społeczne funkcjonowanie młodego pokolenia w
otaczającej rzeczywistości35.

Mówiąc o nauczycielu jako świadku wartości, uzasadnionym wy-
daje się przypomnieć definicje dotyczące „systemu wartości”. Otóż
przez system wartości rozumiemy zbiór wartości oraz określony typ
powiązań między nimi. Powiązania między wartościami wchodzącymi
w skład określonego systemu stanowią jego strukturę36.

Współczesna edukacja odwołuje się zasadniczo do wartości ogól-
noludzkich, uniwersalnych, humanistycznych. Takie wartości, jak: do-
broć, miłość, odpowiedzialność, podmiotowość, piękno, prawda, przy-
jaźń, samorealizacja, szczęście, tolerancja, wolność - stanowią również
podstawowe pojęcia dla dydaktyki. Edukacja efektywnie służy wielo-
stronnemu rozwojowi ucznia, gdy staje się procesem integracji jego wo-
kół wartości. Jest to możliwe, gdy wartości przenikają cały proces
kształcenia i wychowania młodego człowieka37. „Urzeczywistnianie
wartości jest bogactwem osobowym człowieka i stanowi warunek ubo-
gacania drugiego, a wspieranie tej umiejętności przez wychowanie, sta-
nowi jedno z najdonośniejszych zadań nauczyciela”38. Wartości, które
chcemy przekazać młodemu człowiekowi, powinny być określone w
oparciu o doświadczenie pedagogiczne. Jest to możliwe, gdyż nie

33 Jezierski., jw. s.3.
34 T. Wilk, Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną mło-

dzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Kraków 2003, s.33.
35 Tamże, s.38.
36 Tamże, s.39.
37 E. Trojan, Wartości w edukacji i wychowaniu, [w:] „Nowe w Szkole” nr 2:78

luty 2005; D. Sarzała. Sztuka dokonywania wyboru. [w:] EiD 3:2000, s.3.
38 Por. Chałas. jw.
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wszystkie sposoby postępowania ze strony wychowawców prowadzą
do rozwoju młodego człowieka i do osiągnięcia satysfakcji. Doświad-
czenie pedagogiczne w sposób rzeczywisty potwierdza, że człowiek,
zwłaszcza młody, potrafi krzywdzić samego siebie. Potrzebuje on okre-
ślonego systemu norm i zasad postępowania, zwanych wartościami.
Wartości te sprzyjają rozwojowi młodzieży, a jednocześnie chronią
przed błędnymi postawami, przed wyrządzaniem krzywdy sobie i in-
nym39. Potrzeba więc wychowania ku wartościom, a to wiąże się z po-
trzebą udzielania takiej pomocy, by wychowankowie mogli odkryć i
respektować wartości40. Szczególne znaczenie wartości uwydatnia się w
dziedzinie życia moralnego i w jego wychowawczym kształtowaniu
osobowości, charakteru41.

Istnienie, a nawet konieczność istnienia wartości w wychowaniu
nie jest już dziś podważana jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat
temu. Słowo wartość występuje zarówno w wielu tytułach prac o wy-
chowaniu, jak i w programach wychowawczych. Jednak praktyka wy-
chowania, tak w instytucjach, jak i w środowiskach naturalnych pokazu-
je, że mamy do czynienia ze specyficznym oporem, dystansem wobec
działań wprost związanych z wartościami. Ten opór może zniweczyć
zarówno nadzieje, jak i intencje powrotu do wartości w wychowaniu42.
Wychowawcy, szczególnie nauczyciele, przeczuwają pewne trudności
wiążące się z wprowadzaniem w świat wartości. Przeczucia te są gene-
ralnie słuszne i jeśli nie zostaną wyjaśnione nieporozumienia, które stoją
u ich podstaw, opór będzie się pogłębiał, a jego charakter będzie w pełni
uzasadniony43.

2. Nowa rzeczywistość - wyzwania i zobowiązania
By wartości mogły zaistnieć w życiu człowieka, musi się on na nie

otworzyć i je zaakceptować. Wartości motywują życie człowieka. To na
nich kształtują się cechy, właściwości i zachowania określające sposób
życia. Wpływają na kierunek rozwoju i dojrzewania osobowości44. „Do-

39 A. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, Acd 51. Tarnów 2001, s.109.
40 M. Drzewicki, Wychowanie ku wartościom, Warszawa 1998, s.43.
41 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-

wychowawczej, Kraków 1996, s.14.
42 K. Olbrycht, Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? [w:] EiD 2:2000,

s.26-32.
43 Tamże, s. 27.
44 K. Popielski, Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się czło-

wieka, [w:] Człowiek - wartości - sens. dz. cyt. s. 71-73.
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bro i zło dane jest człowiekowi po to, by uczył wartości, by się uczył
wybierać - po prostu - by się uczył, co znaczy być dobrym"45.

Współczesny świat dotknięty i ogarnięty wieloma kryzysami sta-
nowi poważne wyzwanie nie tylko dla rodziców, ale wszystkich nas,
każdego z osobna. Dziś potrzeba być świadomym, że XXI wiek to wiek
ogromnych wyzwań i oczekiwań wobec lansowania wartości chrześci-
jańskich. Mówiąc o wartościach zwykle mamy na uwadze podstawowe
wartości, wśród których głównie wymieniamy: dobro, piękno, sprawie-
dliwość, pokój, miłość, szczęście. Te podstawowe wartości określane są
jako wartości autoteliczne. Autor głównie na nie zwrócił uwagę, gdyż
nie sposób omówić wszystkie wartości, które są konieczne w wychowa-
niu młodego człowieka. Zapewne każdy z nas zgodzi się z tezą, że
człowiek normalnie się rozwijający nie może się obejść bez prawdy,
piękna, dobra, sprawiedliwości, szczęścia – jako naczelnych wartości.
Jednym z trzech podstawowych warunków kształtowania charakteru
wychowanka jest poznanie i zrozumienie wartości konstytuujących ide-
ał wychowawczy46. Pedagogika, a szczególnie pedagogika chrześcijań-
ska jest ukierunkowana aksjologicznie. Mówi o tym, co ma wartość, jaka
jest ta wartość i jak ją można osiągnąć w życiu ludzkim. Ponadto peda-
gogika wskazuje, że są różne wartości, różne co do hierarchii, że niektó-
re są autentyczne, inne pozorne, bądź tylko względne47.

Wychowanie zmierza do osiągnięcia sztuki dokonywania wyboru
między różnie pojętymi wartościami oraz do ich harmonijnego zinte-
growania w życiu osobistym. Starożytni Grecy za naczelną wartość
przyjęli ideał doskonałości człowieka scalający piękno duchowe z dziel-
nością fizyczną, które należy sobie przyswajać przez wychowanie i sa-
mowychowanie.

Młody człowiek często kwestionuje owe wartości, twierdząc, że są
one czymś subiektywnym. Nie będzie ochoczo przyjmował też nawet
wielkich autorytetów takich jak: Renė Descartes (Kartezjusza) filozofa i
matematyka, który głosił, że wartości są wieczne, że to nie człowiek jest
ich autorem, lecz że tylko je odkrywa48. Gdybyśmy przyjęli, że wartości
są względne i zmienne, zależne od ludzkiej samowoli, straciłyby moc
obowiązującą, byłyby śmiertelne. Przeciwnie, gdy uznamy, że ich źró-

45 J. Szlaga, Godność i upadek człowieka a jego środowisko, [w:] Człowiek - war-
tości - sens. dz. cyt. s.150.

46 Cichoń., jw. s.101.
47 R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997, s.11.
48 L. Meynard, Ľaction, Paris 1963, s. 430-431.
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dłem jest Boży autorytet, zapewniamy im autentyzm i trwałość. Zatem
przyjmujemy, że źródłem wartości jest sam Bóg a nie człowiek. Ale ze
względu na to, że Bóg stworzył człowieka wolnym, stąd jest on za te
wartości odpowiedzialny. Wychowanie do autentycznego uniwersali-
zmu, do postawy otwartej na wartości powszechne czyli wartości auto-
teliczne, do miłości bezinteresownej, pozwoli ustrzec człowieka od tej
choroby, którą nazywamy chorobą aksjologiczną.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim wyraźnie podkreśla, że
młodzież ma prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości moralnych i
ich wyboru. „Prawdziwe wychowanie – czytamy w tymże dokumencie
– zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostateczne-
go, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest człon-
kiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział”49.

Ponadto trzeba podkreślić, że wartości naturalne i nadprzyrodzo-
ne, ludzkie i religijne, doczesne i duchowe, ziemskie i eschatologiczne
wzajemnie się dopełniają zgodnie z trzema podstawowymi potrzebami:
pewność, wzrost i uznanie. Oceniając obiektywnie trzeba powiedzieć, że
wartości, które ukształtowały kulturę europejską, dalej są uznawane. Co
więcej, współczesny wychowawca, aby mógł być autorytetem dla mło-
dego pokolenia, musi być sam przeświadczony do wartości, musi nimi
żyć i w umiejętny sposób je przekazywać. Przekazywanie to przede
wszystkim świadectwo życia.

Podstawą wychowania aksjologicznego jest raczej formacja osób
niż realizowanie konkretnego programu. Należy zrobić wszystko, aby
pomóc młodemu człowiekowi w powierzeniu jego życia ustalonemu
systemowi wartości. Natomiast świadectwo wychowawcy oparte na
przyjętych wartościach chrześcijańskich pomoże wychowankowi po-
znać, ugruntować te wartości a w dalszej konsekwencji gruntownie
przeobrazić jego życie. W ten sposób każdy człowiek, a szczególnie
młody, będzie w stanie przeciwstawić się kryzysowi wartości. Chrześci-
jańskie wychowanie bazuje na Ewangelii, a tym samym na zawartych w
niej uniwersalnych wartościach. Wartości są podstawą życia duchowego
człowieka. Człowiek dostrzega je, klasyfikuje i realizuje. W zależności
od tego, jakie wybierze wartości, będą one decydować o jego godności
lub degradacji. Chrześcijańska aksjologia jest teocentryczna i antropolo-
giczna. Bóg uważany jest za wartość najwyższą, cel i źródło wszelkich
wartości. Proces wychowawczy - obok aspektu pedagogicznego, psy-

49 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. Nr 1.
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chologicznego i socjologicznego - posiada aspekt aksjologiczny, ponie-
waż jest procesem realizowania wartości.

W aspekcie pedagogicznym chodzi o wychowanie do wyboru
wartości, ich dowartościowania w codziennym życiu, umiłowania i pro-
pagowania innym. Wówczas wartości te staną się źródłem wciąż wzra-
stającej energii i dynamizmu50.

Według autora niniejszego opracowania „nowy” człowiek, to taki,
który świadomie będzie pragnął wartości, będzie nimi autentycznie żył,
będzie ich świadkiem. Być świadkiem wartości to znaczy być człowie-
kiem inspirującym, motywującym do pewnego stylu życia, utwierdzają-
cym w konkretnej postawie życiowej. Taki autorytet nie tylko – wyda-
wać by się mogło – cechuje się kreatywnością pomysłów, inspiracją
określonych działań, ale winien na co dzień nimi żyć. To z kolei da wy-
chowawcy szansę na skuteczne osiągnięcie wyników w jego pracy edu-
kacyjno-wychowawczej. Nauczyciel bez wartości nie może liczyć na
skuteczność i efektywność swojej pedagogii. Nauczyciel bez wartości nie
może zbudować prawdziwego, autentycznego autorytetu.

Ponadto trzeba powiedzieć, że nauczyciel prowadzący wychowa-
nie aksjologiczne musi być świadomy jego trudności wdrażania w życie
ucznia. W dzisiejszym świecie medialnym, lansującym zbyt liberalny
styl życia, istnieje potrzeba działań przeciwstawnych uwodzącej propa-
gandzie, kapryśnej modzie, demagogicznym hasłom fałszywych proro-
ków i idoli, by nie stać się ich niewolnikiem.

W 1980 roku Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą skiero-
wał słowa ostrzeżenia: „Demaskujcie slogany, pozorne wartości, ułudy,
drogi donikąd”51. W przeciwnym wypadku człowiek przestaje być sobą.
Jeśli zatem nauczyciel, jako świadek wartości, sam nie podejmie owej
walki, działania demaskowania szeroko pojętego zła, przestanie być
świadkiem wartości, przestanie być sobą.

Dziś każdy nauczyciel winien być świadomy podejmowania dia-
logu wartościującego, by wychowanek osobiście rozpoznał taki czy inny
ideał, taki czy inny cel i by świadomie dokonał wyboru. To zadanie na-
leży do nauczyciela, który chce być autorytetem dla młodego człowieka.
Jest rzeczą oczywistą, że wartościowanie – to proces, to droga, a wartość
jest celem, metą. Idzie więc o to, aby doprowadzić wychowanka do ta-
kiej sytuacji, by bez przymusu był gotów dla nabycia najwyższej warto-
ści, ewangelicznej perły, „sprzedać wszystko” i iść na Chrystusem. Na-

50 Rybicki., Wprowadzenie., s.13-15.
51 Przemówienie Jana Pawła II do młodzieży. Francja 1980
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uczyciel winien zatem najpierw znać sam wartości, posiadać je, by in-
nych w tym duchu kształtować. Bez znajomości wartości nie można w
pełni rozumieć ani „znormalizowanego”, takiego, jaki powinien być,
procesu wychowawczego, ani też nie można mówić o znajomości struk-
tur postępowania52.

Wydaje się, że w sercach młodych, rodzi się coraz większy głód na
wartości chrześcijańskie, które są podstawą, a także świadczą o pewnym
dynamizmie wychowania. Zatem wychowawca nie może być osobą nie
znającą i nieżyjącą wartościami, w których i ku którym ma wychowy-
wać młode pokolenie.

Podsumowanie
Na koniec warto postawić jedno zasadnicze pytanie: czy zespole-

nie wartości uniwersalnych z wartościami utylitarnymi jako fundament
aksjologiczny nowego systemu edukacyjnego może być impulsem do
zmiany myślenia kolejnych pokoleń o swojej roli w świecie w tym na-
uczycieli? Wartości obecne w autorytecie nauczyciela, to także zbiór
podstawowych wewnętrznych zasad ludzkiej jednostki53. Autorytet jest
bardzo ważnym czynnikiem, który skupia społeczeństwo wokół okre-
ślonych wartości i celów. Autorytet, nie jest nigdy wartością samą w
sobie, ale stanowi on wartość zależną od innych osób. Wychowanie bez
odniesienia się do autorytetu jest bardzo ubogie i poniekąd niemożliwe.
Należy przy tym dodać, że nie każdy autorytet ma jednakową moc od-
działywania na młodzież.

W literaturze pedagogicznej wyróżnić można trzy ujęcia autorytetu:
• autorytet jako zjawisko społeczne - w tym przypadku łączy się

go z faktem posiadania władzy przez nauczyciela. Władzę, tą rozumie
się jako prawo i obowiązek decydowania, pełni ona bardzo ważną rolę
w relacji z uczniami;

• autorytet jako właściwość osoby - przyznajemy autorytet tym
osobom, które kompetentnie działają, (nauczycielowi za jego wiedzę),
ten rodzaj autorytetu ma niestopniowany charakter;

• autorytet jako relacja społeczna - rozumiany jest on jako pełnie-
nie pewnej roli. Jest to szczególny związek pomiędzy osobą znaczącą, a
jej naśladowaniem (związek istniejący między rodzicami a dziećmi, na-
uczycielem a uczniem).

52 Kunowski, Wartości., jw. s. 40.
53 M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie. Kraków 2005, s.75.
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Należy pamiętać, że przejmowanie postaw od innych osób, doko-
nuje się pod wpływem obserwacji ich zachowania i poprzez percepcję
słownych informacji. W procesie tym ogromną rolę odgrywają wzmoc-
nienia pozytywne i negatywne. Postawy te można przejmować poprzez:

1. Empatię, która oznacza wczuwanie się w stan psychiczny in-
nych osób i jest jednocześnie czynnikiem zbliżającym ludzi do siebie.
Kształtuje więzi psychiczne i postaw wobec innych osób szczególnie
członków rodziny, grupy zawodowej, narodu. W bezpośredni sposób
empatia wpływa na kształtowanie się uczuciowego składnika postaw.

2. Naśladowanie występuje wówczas, gdy podmiot obserwuje za-
chowanie modela w określonej sytuacji i sam zachowuje się w podobny
sposób. W ten sposób kształtują się postawy moralne, religijne, uprze-
dzenia rasowe.

3. Modelowanie jest formą socjalizacji bardziej złożoną niż proste
imitowanie zachowań innych ludzi. W przypadku modelowania pod-
miot przejmuje od modelu nie tylko określone formy zachowania, lecz
również tendencje uczuciowo motywacyjne np. skłonność do agresji czy
współdziałania.

4. Identyfikacja następuje wtedy, gdy podmiot przejawia względnie
stałą tendencję do przejmowania od innych zewnętrznych zachowań i we-
wnętrznych właściwości. Jest to więc trwała tendencja do modelowania.

5. Przyswajanie opinii jest wtedy, gdy podmiot przejmuje od okre-
ślonych osób lub społeczności pewne opinie, względnie przekonania.
Opinie te utrwalając się prowadzą do uformowania nowej postawy.

Istnieją przynajmniej dwie instytucje, które zbudowane są na za-
sadzie autorytetu i bez niego nie dają się wyobrazić. Są to rodzina i
szkoła. Można powiedzieć, że w obu działanie autorytetu redukuje się
stopniowo do wieku dzieci; to jednak sprawy nie zmienia.

Streszczenie:
W XXI wieku, w warunkach rewolucji informacyjno-technicznej,

dynamicznych zmian w rozwoju społeczno-ekonomicznym różnych
państw, poszukiwaniu dróg postępu w warunkach procesów globaliza-
cyjnych i integracyjnych, rola nauczyciela odgrywa istotną rolę.

Właśnie nauczyciel jest nie tylko kluczową postacią we współcze-
snych procesach edukacyjnych, ale też swoistym ,,kierownikiem du-
chowym” młodzieży szkolnej i studenckiej oraz innych kategorii społe-
czeństwa. Od jego przygotowania zawodowego, psychologiczno-
pedagogicznego a także od jego autorytetu, zależy poziom kultury du-
chowej społeczeństwa oraz umocnienie wartości demokratycznych i
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humanistycznych. Od niego to zależy więc w dużym stopniu przyszłość
każdego państwa i społeczeństwa.

„Bez odniesienia do Boga”, jak stwierdza Jana Paweł II, cały świat
wartości stworzonych, (w tym także „świat” autorytetów) zawisa jakby
w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość oraz wyrazistość.
Wtedy zło przedstawia się często jako dobro, a dobro zostaje zdyskwali-
fikowane. W zawodzie nauczycielskim nadal nie straciła na aktualności
myśl Seneki: „Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się
robi, a najwięcej tym, kim się jest".

Słowa kluczowe: autorytet, wychowanie, wartości, wychowawca,
wychowanej, uczeń

Summary:
Authority as an important element of effective upbringing of young people
The teacher plays a vital role in the XXI century which is the age of

an information and technological revolution, the age of dynamic
changes in social and economic patterns of various countries, the age of
searching for new ways for progress amidst globalization and integra-
tive processes.

The teacher turns out to be not only a key figure in contemporary
educational processes but also a kind of "spiritual guru" for school pu-
pils, students and other social groups. The level of spiritual culture and
strength of democratic and humanistic values in a society depends on
her professional preparation ( including psychological preparation) and
her authority. Consequently, the future of each country and society de-
pends on the teacher.

According to John Paul II, the whole world of established values
(including the 'world" of authorities) seems to be in a void "without ref-
erence to God". Hence it loses its transparency and clarity. And then evil
is portrayed as goodness and goodness is disqualified. The Seneca's
thought ,' What you say affects students the least, what you do affects
them more but who you are affects them the most' has not lost its relev-
ance for teachers.

Keyword: authority, upbringing, values, educator, raised, student

Zusammenfassung:
Autorität als wichtiges Element für eine wirksame Erziehung junger

Menschen
Im 21. Jahrhundert, in der Zeit der informations-technischen Revo-

lution, der dynamischen Veränderungen in der gesellschaftlich-
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ökonomischen Entwicklung verschiedener Länder, der Suche nach Fort-
schrittswegen bei gleichzeitigen Globalisierungs- und Integrationspro-
zessen, spielt die Gestalt des Lehrers eine wesentliche Rolle.

Eben der Lehrer ist nicht nur eine Schlüsselgestalt in den gegen-
wärtigen Erziehungsprozessen, sondern auch ein spezieller „seelischer
Leiter“ der Schul- und Hochschuljugend sowie anderer Gruppen der
Gesellschaft. Von seiner beruflichen und psychologisch-pädagogischen
Vorbereitung sowie von seiner Autorität hängen das Niveau der geistli-
chen Kultur der Gesellschaft und die Stärkung der demokratischen und
humanistischen Werte ab. Von ihm hängt also in einem großen Ausmaß
die Zukunft jedes Staates und jeder Gesellschaft ab.

„Ohne einen Bezug auf Gott“, wie Johannes Paul II. erklärt, hängt
die ganze Welt der künstlichen Werte (darunter auch die „Welt“ der
Autoritäten) wie in einer endgültigen Leere. Sie verliert auch ihre
Transparenz und ihre Deutlichkeit. Dann zeigt sich das Böse oft als das
Gute, und das Gute wird disqualifiziert. Im Lehrerberuf verliert der Ge-
danke von Seneka immer noch nicht an Aktualität: „Am wenigsten
wirkt man dadurch, was man sagt, mehr dadurch, was man tut, und am
meisten dadurch, wer man ist“.

Schlüsselwörter: Autorität, Erziehung, Werte, Erzieher, angeho-
ben, Student

Összefoglalás:
A hatóság a fiatalok hatékony nevelésének fontos eleme
A XXI. században, az információs és technikai forradalom, külö-

nböző országok társadalmi és gazdasági fejlődése dinamikus változ-
ásainak feltételrendszerében, a globalizációs és integrációs folyamatok
alatti fejlődési utak keresése közben, az tanár fontos szerepet kap.

Hiszen a tanár nem csak kulcsszereplő a mai tanítási folyamatok-
ban, hanem egyben sajátos „lelkivezetője” is az iskolás és egyetemi ifjú-
ságnak és a társadalom további kategóriáinak. Az ő szakmai, pszicho-
lógiai és pedagódiai felkészültségétől, illetve tekintélyétől is függ a társ-
adalom lelki kultúrájának színvonala, illetve a demokratikus es humani-
sta értékek megerősödése. Tőle függ tehát jelentős mértékben minden
állam és társadalom jövője.

Ahogy II. János Pál mondja, „az Istenre való hivatkozás nélkül” a
teremtett értékek világa (beleértve a tekintélyek világát is) mintegy vé-
gzetes vákumba kerül. Elveszti egyben átláthatóságát és egyért-
elműségét. Akkor a rossz sokszor jóként jelenik meg, a jót viszont kizárj-
a. A tanári szakmában Seneca gondolata továbbra sem vesztett érvény-
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éből: „Legkevésbbé az lehet eredményes, aki beszél, többet ér az el, aki
teszi is, de legtöbbet a példa maga”.

Kulcsszavak: hatóság, nevelés, értékek, oktató, felvetett, diák
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Iwona Kopecka

Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie

Wstęp
Osobowość, jako pojęcie abstrakcyjne, jest trudne do zdefiniowa-

nia. Wszystko co jest nienamacalne może być wieloznaczne. Nawet
Słownik Psychologiczny nie przedstawia jednego, konkretnego określe-
nia: „Nie będziemy określać tego terminu w formie definicji, ale pod względem
jego roli w osobowości. Podejście to wydaje się najlepsze, gdyż znaczenia poda-
wane przez poszczególnych autorów mogą mieć zabarwienie wynikające z ich
nastawienia teoretycznego oraz z narzędzi empirycznych używanych do oce-
niania i badania teorii”1. ,,Mały Słownik Języka Polskiego” opisuje osobo-
wość jako: ,, zespół cech psychicznych właściwych danemu człowiekowi; indy-
widualność; posiadanie cech osoby, bycie osobą”2.

Odpowiednie rozumienie terminu osobowości w psychologii, kształ-
tuje światopogląd i wpływa na opinię publiczną. Osobowość obejmuje
wszystkie informacje dobiegające z ciała, z pamięci, która zawiera do-
świadczenia z całego życia. To nasze cele, wartości i zachowania3.

Podobnie jak samą osobowość, równie ciężko jest zdefiniować termin
zaburzenia osobowości. Wszak dla każdego norma i jej odchylenia mogą
mieć zupełnie inne znaczenie. Szczególnie w ostatnich latach coraz mocniej
zaciera się granica ,,normalności”. I tak np. konkretne zachowania w da-
nym społeczeństwie mogą być odbierane przez innych jako zupełna ano-
malia. Za przejaw zaburzeń powszechnie uznaje się procedery związane z
agresją, niekontrolowane, gwałtowne i niebezpieczne (np. opętanie przez
duchy). To powszechna akceptacja w dużej mierze warunkuje kryterium
normalnego zachowania. Według tej myśli, zaburzenie psychiczne może
mieć miejsce wtedy, gdy postępowanie danej osoby jest natrętne, zakłóca
funkcjonowanie, w wyniku czego dochodzi do działań autodestrukcyjnych,
gdy zagraża ogólnemu dobru jednostki, bądź całej społeczności, do której
jednostka należy. Taka definicja kwalifikuje do zaburzeń osobowości sze-

1 A. S. Reber, Słownik Psychologiczny, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s.491
2 Mały Słownik Języka Polskiego, pod red. Elżbiety Sobol, Wyd. PWN, War-

szawa 1995, s. 581
3 H. J. Grzegołowska-Klarkowska, Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju

osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia, wyd. ME-KOMP,
Warszawa 2018, s. 27
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reg zachowań i problemów psychicznych np. schizofrenię, alkoholizm,
zaburzenia odżywiania, lęki, nerwice, przemoc, ale też akty wandalizmu,
wszelkie uzależnienia i dewiacje4.

I. Typy osobowości
1.1. Osobowość antyspołeczna
Osobowość antyspołeczna dotyczy niechęci w kontaktach inter-

personalnych. Takie osoby nie wykazują się empatią, są bezceremonial-
ne, mówią to, co myślą, nawet nie zdając sobie sprawy, iż przekazywaną
treścią mogą zranić drugą osobę. Przejawiają skłonności do kłótni, które
często sami prowokują. Nie lubią współpracować i lekceważą potrzeby
innych. Koncepcja Kieslera wykazuje dążenie jednostek do sprawowa-
nia kontroli, przy czym oni sami nie chcą nikomu podlegać. Sprzeciwia-
ją się wszelkim nakazom, chociażby płaceniu alimentów na dziecko,
gdyż obowiązek ten został nałożony odgórnie.

Osoby antyspołeczne mogą obierać za życiowy cel rywalizację i
przetrwanie m.in. poprzez nieufność wobec innych ludzi. Nie wierzą w
dobre intencje, nie oczekują pomocy innych, sami też jej nie ofiarowują.
Moralność postrzegają jako iluzję, dobroć, jako słabość, a zaufanie, jako
naiwność. Świat osobowości antyspołecznych, to świat bez sumienia.
Nie wolno odczuwać poczucia winy, które prowadzi do dominacji nad
naszymi emocjami. Na pogardę zasługuje słabość i troska wobec dru-
giego człowieka. Liczy się tylko własne dobre.

Osobowość antyspołeczna rozwija się u dzieci zaniedbywanych
przez rodziców, w rodzinach pozbawionych okazywania uczuć, gdzie
pojawia się przemoc, alkohol, wrogość pomiędzy rodzicami. Dzieci takie
nie mają żadnych wzorców, poprzez co, świat postrzegają jako bez-
względną planetę, gdzie nie ma uczuć. Zamiast nabierać wrażliwości na
emocje innych, przybierają skorupę oschłości i wyniosłości. Zaczynają
krzywdzić innych nie zastanawiając się, nie tyle nad samymi konse-
kwencjami, ile nad tym, jak bardzo mogą kogoś zranić5.

1.2. Osobowość histrioniczna
Osobowość histrioniczna (histeryczna) dotyczy osób, które za

wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę, dramatyzują, reagują zbyt

4 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń. Vol. 1, Wyd.
GWP, Gdańsk 2003, s. 31-33

5 T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut
Psychologii Zdrowia, Warszawa 2005, s. 161-164
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emocjonalnie, bardzo dosadnie manifestują swoje zachowania. Są do-
brymi aktorami- stwarzają pozory osób uroczych ciepłych, a w rzeczy-
wistości są wyrachowani, nieszczerzy, z tendencjami do manipulowa-
nia. Osoby histrioniczne są łase na pochwały i komplementy. Zwracają
uwagę na wygląd zewnętrzny, zarówno swój, jak i innych, biorąc to
często za kryterium oceny człowieka. Korzystają z życia, nie lubią nudy
i stagnacji. Odczuwają dyskomfort, gdy nie znajdują się w centrum
uwagi, dlatego starają się do tego nie dopuścić: biorą udział w dysku-
sjach, wyrażają kontrowersyjne teorie, niewybredne żarty, zachowują się
dwuznacznie, prowokują. Mają dobrze wyostrzony zmysł obserwacji-
bez problemu dostrzegają stany emocjonalne innych osób, dzięki czemu
szybko zyskują przyjaciół.

W relacjach z płcią przeciwną lubią kokietować, uwodzić i prowo-
kować. W związkach miłosnych i seksualnych trudno osiągnąć im bli-
skość emocjonalną. Często ogrywają role, jednak nie robią tego świado-
mie (np. rola księżniczki). Szybko i mocno uzależniają się od partnera,
jednocześnie nie okazują tego i starają się przejąć kontrolę, poprzez
emocjonalną manipulację i wykorzystywanie swoich wdzięków. Jedno-
cześnie rutyna w związku szybko ich nudzi, zaczynają szukać nowych
wrażeń, co przyczynia się do niewierności. 6

1.3. Osobowość narcystyczna
Pierwotnie termin ,,narcyzm” określał osobę, która jest dla siebie sa-

mej obiektem seksualnym- kocha siebie. Stopniowo narcyzem zaczęto
określać kogoś, kto swoje zainteresowanie psychiczne skupia głównie na
sobie, poczucie własnej wartości jest nadmiar rozwinięte. Osobowość nar-
cystyczna lubi uciekać w świat fantazji – odnośnie bogactwa, sukcesu, ide-
alnej miłości. Wierzy w swoją wyjątkowość i poprzez to starannie dobiera
swoje otoczenie, celuje w osoby wpływowe, o wysokim statusie społecz-
nym. Domaga się podziwu, lubi jak mu się zazdrości, jednocześnie sam
często wykazuje zazdrość wobec innych. Jest arogancki i wyniosły7.

W obecnych czasach narcyzm objawia się m.in. poprzez kult mło-
dości. Coraz częściej podejmujemy się operacji plastycznych, zabiegów,
które miałyby zatrzymać czas. Kobiety rezygnują z rodzenia dzieci, bo-
jąc się utraty sylwetki i jędrności skóry. Co więcej, nie zależy im nawet

6 E. Soroko, L. Cierpiałkowska, Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy kli-
nicznej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2014, s.202-203

7 Narcyzm, pod red. Jacka Sieradzana, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku,
Białystok 2011, s. 9



37

na założeniu rodziny, bojąc się utratą wolności, możliwości dbania o
siebie, i swoje potrzeby. Kult piękna, młodości i sukcesu propaguje te-
lewizja i Internet. To media kształtują rzeczywistość, dyktują trendy8.

1.4. Osobowość sadystyczno- masochistyczna
Osoba z przejawami sadystyczno- masochistycznymi czerpie przy-

jemność z dostarczania bólu sobie, lub innym. Zakłócony jest tu system
wartości, gdyż większości ludziom , to co przykre, nie sprawia satysfakcji.

Dobrym przykładem postawy sadystyczno- masochistycznej są
stosunki seksualne, które powinny sprawiać samą przyjemność. Osoba,
która gromadzi w sobie negatywne uczucia w stosunku do samego sie-
bie, swojego ciała, czy seksu jako takiego, zadowolenie będzie czerpała z
aktów, które wywołają ból jej samej lub partnerowi.

Psychopatia ta rzadko występuje w czystej postaci, częściej łączy się z
innymi typami osobowości. Jest dużym ciężarem dla jednostek, które jej
doświadczają- nie są w stanie niczym się cieszyć, gdyż nawet pozorna ra-
dość z czyjegoś, lub swojego cierpienia, niesie za sobą poczucie winy. Rela-
cje ze światem społecznym są mocno zakłócone. Ludzie ci, w efekcie tracą
rozeznanie, co sprawia im przyjemność, a co przykrość. Wspomniane ten-
dencje, w pewnym stopniu tkwią w każdym z nas, a ujawniają się sytu-
acjach ekstremalnych, takich jak wojna, kiedy to agresja przeradza się w
sadyzm w czystej postaci. Okrucieństwo i sadyzm jest obecne w naszym
życiu od najmłodszych lat, chociażby poprzez to, co dostarczają nam środki
masowego przekazu. Sadomasochizm to nie tylko akty cielesne, ale także
znęcanie się psychiczne, poniżanie, pogarda, wyzywanie. Ból może spra-
wiać rozkosz, a radość, sprawiać przykrość. Jest to sprzeczne z logiką i do
tej pory ciężko to zjawisko wytłumaczyć9.

1.5. Osobowość zależna
Osoby z syndromem zależności są na ogół sympatyczne, życzliwe

i ciepłe. Ich podejście do życia jednak, opiera się braku samodzielności i
bezradności. Same uzależniają się od swoich partnerów, wychodząc z
założenia, iż bez nich nic nie osiągną i do niczego nie dojdą. Nie lubią i
nie chcą podejmować samodzielnych decyzji. Konsultują wszystko z
rodziną, przyjaciółmi, nie chcąc ponosić odpowiedzialności za własne
decyzje. Nie potrafią żyć w samotności, zakończenie związku to dla nich

8 Tamże, s. 186
9 A. Kępiński, Psychopatie, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 172-179
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osobista tragedia, obniżająca samoocenę i sprzyjająca popadaniu w de-
presję i uzależnienie alkoholowe.

Osobowościom zależnym trudno jest wyrazić swoje zdanie, szcze-
gólnie, gdy jest odmienne od zdania rozmówcy. Boją się krytyki i nie-
zrozumienia, dlatego też wolą przytakiwać i zgadzać się z opiniami in-
nych. Wydaje się im, że poprzez to osiągną uznanie i aprobatę. Pomimo
wewnętrznej motywacji i zapału do różnych przedsięwzięć, nie podejmą
się samodzielnych realizacji. Odpowiada za to brak pewności siebie i
wiary we własne możliwości. Samotność jest dla nich przekleństwem-
najlepiej czują się w towarzystwie innych ludzi - przy których mogą
czuć się bezpiecznie. W momencie zakończenia bliskiej relacji, szukają
kolejnej osoby, pod której ,,skrzydła” mogliby się udać.

Związki małżeńskie, w których pojawia się motyw zależności są
bardzo ciężkie. Strona dotknięta tym zaburzeniem wszelkie decyzje
zrzuca na karb współmałżonka. Nie potrafi sama dokonać jakichkolwiek
ustaleń, zaplanować zakupów, wybrać sposób spędzania wolnego czasu
i zorganizować go. Najczęściej nie pracuje. Nie sprawdza się w wycho-
wywaniu dzieci i życiu rodzinnym10.

1.6. Osobowość z pogranicza- borderline
Osobowość borderline ( Border Personality Disorder) dotyczy osób

ze skłonnościami do popadania w skrajne emocje. Typ ten ciężko jedno-
znacznie zakwalifikować, dlatego też uznaje się, iż jest to z zaburzenie z
pogranicza, które ma powiązania z wieloma innymi przypadłościami.
Takie osoby są impulsywne, podejmuje ryzykowne działania, nie zasta-
nawiając się nad konsekwencjami. Nie lubią być krytykowane, bronią
się poprzez atak, wykazują skłonności do agresji i przemocy. Ich zacho-
wanie jest kapryśne i niezdecydowane, bardzo często zmieniają zdanie,
same nie wiedzą, czego tak właściwie chcą.

Bordeline dotyka jednostki o zaniżonym poczuciu własnej warto-
ści, zakompleksione, które z drugiej strony, epatują wręcz nadmierną
pewnością siebie. Przykładają dużą uwagę do tego, jak są postrzegani
przez otoczenie. Wykazują skłonność do wchodzenia w związki inten-
sywne, burzliwe i intensywne, przyjmując władczą postawę, kontrolują
partnerów, nie ufają im, wprowadzają swoje niezdrowe zasady dotyczą-
ce funkcjonowania relacji. Z jednej strony mocno się angażują, z drugiej
jednak, nie przejawiają chęci do poważniejszych kroków, tj. założenia

10 S. Tykarski, Zaburzenia osobowości przyczyną konfliktów w małżeństwie, cza-
sopismo Studia nad Rodziną, UKSW, 2009, 13 nr 1-2, s. 284-285
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rodziny, wspólnego zamieszkania etc. Swoją nadwrażliwość mogą
ukrywać pod maską arogancji. Na przestrzeni kilku chwil potrafią po-
paść ze złości w radość.

Osobowości z pogranicza często podejmują autodestrukcyjne dzia-
łania ( samookaleczenia, problemy z prawidłowym odżywaniem( buli-
mia, anoreksja, kompulsywne objadanie). Grożą bliskim samobójstwem,
podejmują ostentacyjne próby w celu zatrzymania partnera, mają skłon-
ności do uzależnień, ryzykownych zachowań, nie znają pojęcia umiaru
w niemalże każdej dziedzinie życia. Odczuwają poczucie pustki, nudy,
nie snują planów i nie obierają życiowych celów, które skłaniają podej-
mowania działań11.

II. Przykłady zaburzeń
Termin zaburzeń psychicznych, szczególnie na przestrzeni ostat-

nich kilku lat, jest trudny do określenia. Coraz trudniej ocenić jest czy coś
jest ,,normalne”, czy ,,nienormalne”. Część zaburzeń łatwiej jest określić i
wykryć. Oczywistymi zaburzeniami są np. halucynacje, czy zaburzenia.
Niemniej jednak, w większości przypadków nie ma wyraźnych granic
oddzielających stany chorobowe, od zwykłego przygnębienia, smutku,
złości. Jakby nie było, obecnie jest to zjawisko powszechne, dotyka milio-
ny ludzi na całym świecie, zarówno starszych, jak i młodszych. Zaburze-
nia mogą prowadzić do rozpadu rodziny, problemów finansowych ( w
wyniku braku pracy, lub kosztów długotrwałego leczenia)12.

2.1. Syndrom Piotrusia Pana
Syndrom Piotrusia Pana dotyka mężczyzn, którzy nie chcą nigdy

dorosnąć. Żyje w świecie zabawy i wolności. Sprawia wrażenie osoby
zadowolonej i usatysfakcjonowanej z prowadzonego przez siebie stylu
życiu. W rzeczywistości jednak Piotruś Pan żyje w permanentnym
smutku. Nie dostrzega sensu w codziennej egzystencji, a swoją rozpacz
ukrywa pod pozorami beztroski i wesołości. Taki stan rzecz jest szcze-
gólnie trudny, nawet nie tyle dla samego zainteresowanego, ale dla ro-
dziny i bliskich żyjących na co dzień z taką jednostką.

Piotruś Pan wykazuje się kilkoma znamiennymi cechami. Przede
wszystkim ma problem z okazywaniem uczuć. W dzieciństwie może

11 A. Mosiołek, Meandry psychiatrii, czasopismo Psychiatria po dyplomie, wyd.
Medical Tribune, nr 12/2013, s. 22-23

12 P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.110-111
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być bardzo wrażliwy, wręcz przewrażliwiony, z czasem jednak zaczyna
tłumić w sobie emocje, a w ostateczności, sam nie potrafi rozróżnić swo-
ich odczuć. ,,Wieczne dziecko” nie potrafi, a właściwie nie chce podej-
mować żadnych poważnych decyzji. Nie ma skonkretyzowanych pla-
nów i celów na przyszłość. Wszystko odkłada na później. Taki człowiek
odczuwa ogromną potrzebę przynależności. Za przyjaciół obiera przy-
padkowe osoby, które często dostrzegają jego naiwność i wykorzystują
to, manipulują. W grupie pełni rolę chłopca na posyłki, z którego można
sobie kpić i żartować. Piotruś Pan odbiera to jako przejaw sympatii i
uznania. Nie potrafi przyznać się do błędu i porażek. Ucieka od odpo-
wiedzialności, często w świat narkotyków, które dają mu poczucie nie-
ograniczonych możliwości i braku problemów.

Osoba z tym syndromem zazwyczaj czuje się odtrącona przez ojca,
który jest jednocześnie autorytetem. Kontakty z matką są napięte. Z jed-
nej strony, chcąc udowodnić swoją dorosłość, Piotruś Pan, chce wyzbyć
się wpływu rodzicielki, z drugiej strony, potrzebuje od niej pomocy i
często zwraca się z prośbą w wielu kwestiach. Emocjonalna niedojrza-
łość zniechęca kobiety do kontaktów z taką osobą. Odczuwając lęk
przed odrzuceniem Piotruś Pan ukrywa swoją wrażliwość pod maską
twardego i bezdusznego Casanovy. Może popaść w dwie skrajności:
izolować się od kobiet, bądź też, chcąc okazać swoją męskość, prowa-
dzić bujne życie seksualne. Wbrew pozorom, nie szuka partnerki, która
się nim zaopiekuje. Wręcz przeciwnie, to on chce pokazać swoją władzę
i najlepiej będzie czuł się w relacji z kobietą niepewną siebie, która łatwo
się od niego uzależni13.

2.2. Erotomania (seksoholizm)
Podobnie jak większość zaburzeń osobowości, tak i seksoholizm

jest trudny do zdefiniowania. Niektóre środowiska medyczne twierdzą
wręcz, iż zjawisko jako takie nie istnieje. Jakby nie było, może to być taki
sam nałóg, jak alkoholizm, czy narkomania i wywoływać poważne
skutki (głównie w psychice). Erotomania, to wzmożona pobudliwość
płciowa, nie tylko uzależnienie od seksu, ale też onanizowanie się, prze-
glądanie filmów, treści erotycznych i pornograficznych. U kobiet zabu-
rzenie to jest określane jako nimfomania, u mężczyzn jest to satyryzm.

Określa się kilka odmian erotomanii, np. erotomania trwała ( czę-
sta zmiana partnerów, urozmaicone życie seksualne), erotomania na-

13 D. Kiley, Syndrom Piotrusia Pana, Wyd. Jacek Santorski & CO,, Warszawa
2007, s. 18-27
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wracająca (zachowania agresywne, przejawy homoseksualizmu), czy
forma graniczna z nasilonymi fantazjami erotycznymi. Rozwój Interne-
tu, dostępu do niego sprzyja uprawianiu tzw. ,,cyberseksu”, czyli seksu
w wyobraźni, poprzez rozmowę, często z nieznajomymi, za pomocą
komunikatorów internetowych. Takie rozmowy mogą być połączone z
masturbacją. Nawet rozmowa telefoniczna, czy smsy mogą sprzyjać
rozładowaniu napięcia seksualnego.

Za przyczynę zaburzenia, poza zwiększonym libido, uważa się
m.in. kompleksy, nieśmiałość, zaniżone poczucie własnej wartości, nie-
pewność i brak wiary we własne możliwości. Syndrom ten, często dotyka
osoby, które były negatywnie oceniane przez partnerów, pod kątem swo-
ich możliwości seksualnych. Podniecenie i orgazm uruchamiają proces
uwalniania się endorfin, dają poczucie szczęścia i spełnienia. Uruchamia
się ,,układ nagrody” , podobnie jak w przypadku innych uzależnień14.

2.3. Schizofrenia
Schizofrenia uznawana jest jedną z najbardziej popularnych cho-

rób psychicznych dzisiejszych czasów. Prawdopodobnie powstaje w
wyniku zaburzeń równowagi między chemicznymi substancjami che-
micznymi w mózgu. Jest to silne zaburzenie osobowości, gdzie emocje,
myśli i odczucia są tak zaburzone, że niemożliwa jest realna ocena rze-
czywistości. Do objawów należą omamy, urojenia, dziwne zachowanie,
prowadzenie głośnych monologów, zaniedbywanie wyglądu, izolacja
społeczna. Choroba ta uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Począ-
tek schizofrenii zazwyczaj przypada pomiędzy 15 a 25 rokiem życia,
jednak objawy często są bagatelizowane. Osoba dotknięte zaburzeniem
zazwyczaj ma fazy spokoju i remisji. Przy ostrych atakach, tracą kontakt
z rzeczywistością, zapadają się w swój własny świat, do którego nikt nie
ma dostępu.

Objawy schizofrenii, występujące w okresach aktywnych choroby
podzielono na objawy pozytywne i negatywne. Pozytywne to m.in.
omamy, głownie słuchowe. Chory słyszy głosy wewnątrz głowy, bądź z
otoczenia. Rozmawiają one ze sobą, dyskutują, kłócą się. Rzadziej poja-
wiają się omamy wzrokowe, słuchowe, węchowe. Badania wykazały, iż
w tracie urojeń mózg funkcjonuje tak, jakby odbierane bodźce były real-
ne. Urojenia porównywać można do omamów, jednak zasadnicza różni-
ca polega na tym, że, w przypadku urojeń, chory słyszy głosy, które

14 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd.
Parpamedia, Warszawa 2009, s. 500-501
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przyporządkowuje konkretnym osobom, bądź instytucjom, i tak np.
może podejrzewać, że jest śledzony przez policję, służby specjalne, czy
mordercę. Objawy negatywne związane są z zanikiem podstawowych
cech. Ekspresja schizofrenika jest bardzo uboga, wypowiedzi powolne,
lakoniczne. Pojawia się apatia, brak chęci do codziennego funkcjonowa-
nia, jedzenia, dbania o wygląd i higienę15.

III. Współczesny świat jako źródło zagrożeń dla zdrowia psy-
chicznego

3.1. Szkodliwe oddziaływanie cywilizacji na zdrowie psychiczne
Czasy, w których obecnie żyjemy przynoszą zarówno wiele korzy-

ści, jak i wiele poważnych zagrożeń. Szerzące się ataki terrorystyczne,
napady, morderstwa, sprawiają, że coraz bardziej boimy się o życie wła-
sne i naszych bliskich. Obawy te mogą przeobrazić się w chroniczne
zaburzenia lękowe. Odczuwamy wtedy rozdrażnienie, wyczerpanie,
zmęczenie, zaburzenia snu. Próbujemy uciekać od tychże stanów, co w
rezultacie prowadzić może do psychopatologii. Unikanie doświadczeń
emocjonalnych powoduje odwrotne reakcje- większe cierpienie, nad-
używanie substancji psychoaktywnych, szukanie silnych doznań.

Zamartwianie się można również traktować jako próbę unikania
negatywnych wydarzeń, bądź też jako system obronny przed tym, co
złego może się wydarzyć w przyszłości. Jesteśmy wtedy w ciągłym sta-
nie gotowości, przygotowani do walki, lub ucieczki. Zagrożenia często
są jednak wyimaginowane i niezależne od nas w żaden sposób. Często
jest to strategia, mająca na celu usunięcie z pamięci głębszych proble-
mów, związanych z wydarzeniami z przeszłości16.

3.2. Brak sensu życia
Wiele problemów psychicznych w dzisiejszych czasach, bierze się

z poczucia bezsensu, braku życiowego celu. Brakuje nam czynników,
które mogłyby nadać życiu głębsze znaczenie. Sens życia związany jest
ze światopoglądem, który wprowadza ład i harmonię, a jego poszuki-
wanie wynika z potrzeby poznawania otaczającego nas świata. Sens
życia to stan satysfakcji, poczucia spełnienia i szczęścia. Wiąże się z re-
alizacją indywidualnych wartości. Sprawiają one, że człowiek jest w
stanie wziąć odpowiedzialność za swoje czy, działania i całe życie. Każ-

15 Schizofrenia. Poradnik, Lundbeck Poland, Warszawa 2018, s. 7-25
16 B. Hołyst, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Wyd. PWN, Warszawa 2016, s.

541-544
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dy z nas sam powinien wypracować swoje standardy, stanowiące napęd
do kreowania własnego życia. Realizowanie celów zaspokaja potrzebę
poznania sensu życia17.

Rozwój osobowości stanowi jedną z funkcji sensu życia. Życiowa
satysfakcja daje nam poczucie spełnienia, dodaje pewności siebie, po-
zwala na dalszy rozwój, zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Analogicz-
nie, brak poczucia sensu życia wprowadza nas w poczucie beznadziej-
ności, apatię, następuje brak mobilizacji. Jeżeli potrzeba sensu życia,
którą odczuwa każdy człowiek, nie zostanie zaspokojona, nasza osobo-
wość przeżywa kryzys, pojawiają się zaburzenia, uciekamy w świat
używek, alienujemy się od innych ludzi, od codzienności18.

Według większości psychologów doszukiwanie sensu życia za-
czyna się w okresie dorastania, kiedy to młody człowiek zaczyna zasta-
nawiać się nad funkcjonowaniem całego świata, zastanawiać się nad
przyszłością. Kształtowanie własnych poglądów jest szczególnie inten-
sywne w wieku 17-22 lat. Wtedy to powoli przestają wieść prym emocje
i nastroje, ustępując miejsca logicznemu myśleniu i kształtowaniu ide-
ałów. W wieku tym potrzebujemy wzorów osobowościowych, dlatego
też nastolatkowie zaczynają adorować osoby sławne, gwiazdy sportu,
świata muzyki, telewizji. Chcą się z nimi identyfikować i naśladować19.

3.3. Depresja
Utrata sensu życia często prowadzi do depresji, która jest plagą na-

szych czasów. Bardzo ciężko jednoznacznie ją określić, gdyż u każdego
przebiega inaczej. Może występować zarówno u dzieci, jak i osób w pode-
szłym wieku. Depresja kojarzy się z przewlekłym smutkiem i obniżonym
nastrojem, jednak stany te nie zawsze oznaczają chorobę. Obojętność i apa-
tia już bardziej będą pasować do opisu depresji. Chory nie ma na nic ocho-
ty, nie dba o to jak wygląda, co ja co robi, nie wykazuje żadnego zaintere-
sowania, jest bierny. Następują zaburzenia procesu myślowego, którego
polegają na rzeczy z pozoru błahej. Otóż osoba dotknięta depresją nie
przejmuje się sprawami obiektywnie ważnymi, swoją uwagę natomiast
skupia na kwestiach błahych i nieistotnych. Osoba z zewnątrz np. w mo-
mencie, gdy usłyszy od drugiej osoby, że ta nie jest w stanie się ogolić, gdyż
przekracza to jego siły, uzna, iż mężczyzna ten jest zwykłym leniem. W

17 Tamże, s. 549-550
18 P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego ,w: Duchowy rozwój człowieka, UJ,

Kraków 2000, s. 15-44
19 B. Hołyst, Bezpieczeństwo…, s.551-552
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rzeczywistości może to być już jeden z przejawów depresji. Dla tych osób
każdy najmniejszy przejaw aktywności wymaga ogromnych pokładów
energii. Dużym wysiłkiem jest nie tylko włączenie pilotem telewizji, ale
nawet samo jej oglądanie, dlatego mogą sprawiać wrażenie otępiałych i
mało inteligentnych. Pesymizm i widzenie świata w czarnych barwach nie
jest niczym niezwykłym. Każdy z nas niewątpliwie ma ciężkie dni, kiedy
wszystko wydaje się być złe, brzydkie i bez sensu. Nie jest więc to jedno-
znaczny wskaźnik depresji. Jednak jeśli czarnowidztwo dotyczy już wła-
snej przyszłości a dokładniej jej braku. Osoba z depresją nie będzie mówiła
o kwestiach. Które mają zdarzyć się w przyszłości, ponieważ nie widzi sie-
bie w niej, nie planuje, gdyż nie zależy jej na życiu20.

3.3.1. Samobójstwa
Samobójstwa są niechlubnym skutkiem depresji, nałogów i zaburzeń

osobowości. Co dziwne taka śmierć często dotyczy ludzi, którzy przetrwali
najgorszą fazę depresji. Patrząc na statystyki można określić, że są to osoby
przed czterdziestym rokiem życia, częściej kobiety niż mężczyźni i osoby
rozwiedzione, lub żyjące w separacji. Z roku na rok wzrasta liczba nasto-
latków podejmujących próby samobójcze. Nasilenie lęków i obaw związa-
nych z przyszłością jest jedną z głównych przyczyn pojawiania się myśli
samobójczych. Badania wykazały silny związek z podejmowaniem prób
samobójczych, a: kłopotami rodzinnymi, miłosnymi, finansowymi, pro-
blemami zdrowotnymi, problemami w pracy/ zwolnieniem z niej. Samo-
bójstwo to nie jest akt popełniony pod wpływem impulsu, chwili. Zazwy-
czaj jest to proces planowany przez długi czas.

Samobójstwo wywołane jest bólem, fizycznym, bądź psychicz-
nym. Śmierć jest dla danej osoby jedyną formą ucieczki od cierpienia.
Nie widzi już ona żadnego innego rozwiązania. Ból psychiczny może
być równie silny, co ból ciała. Ogarnia cały umysł, towarzyszy mu po-
czucie winy, strach, poczucie samotności, obawa przed utratą bliskich,
lęk przed starością, umieraniem. Samobójstwo to cały tragiczny proces
rozgrywający się w umyśle21.

3.4. Chroniczne zmęczenie
Czasy w których żyjemy, wymagają od nas szybkiego tempa ży-

cia. Tak naprawdę słowo ,,zmęczenie” pojawia się w naszym życiu bar-

20 A. Antosik-Wójcińska, T. Parnowski, Ł. Święciński, Jak ćma- przejawy depre-
sji w różnych okresach życia, ITEM Publishing, Warszawa 2012, s. 14-18

21 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia…, s.385-390
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dzo często. Jesteśmy zmęczeni pracą, dziećmi, partnerem, bezczynno-
ścią, prozą życia.

Zmęczenie może oznaczać wszystko, lub nie oznaczać nic. Zespół
przewlekłego zmęczenia, to dolegliwość naszych czasów. Jest to długo-
trwałe zmęczenie psychiczne i fizyczne, częściej występujące u kobiet
niż u mężczyzn. Często występuje przy depresji. Układ nerwowy ulega
osłabieniu w wyniku przepracowania, stresu, czy przebytych infekcji.
Obecnie panujący styl życia doprowadza, iż coraz częściej spotykamy
ludzi młodych, wykształconych, którzy zupełnie pozbawieni są sił i wi-
goru. Możemy odczuwać bóle głowy, mięśni, pojawiają się zburzenia
snu, problemy z pamięcią, drażliwość. Dużym problemem jest to, że
otoczenie nie traktuje tego schorzenia. Rodzina, pracodawca postrzegają
daną osobę jako lenia, któremu nic się nie chce robić i liczy na pomoc
innych. Również przyjaciele odsuwają się, gdyż nie chcą spędzać czasu
z kimś, kto całe dnie spędza w łóżku i nie ma na nic ochoty. Taka sytu-
acja wprowadza chorego w izolację, samotność, co z kolei może dopro-
wadzić do depresji.

3.4.1. Styl życia
Tempo życia, ciągłe zmiany, tzw. ,,wyścig szczurów”, wywołują

ogromny stres, co przekłada się na zdrowie psychiczne i fizyczne. Żyw-
ność nafaszerowana jest chemią, powietrze jest zanieczyszczone, szko-
dliwe substancje atakują z każdej strony nasz organizm, który nie nadą-
ża się bronić. Z jednej strony chcemy żyć zdrowo, odpowiednio się od-
żywiać, jednak ciężko uciec od zagrożeń cywilizacyjnych. Pokus jest
bardzo wiele. Dlatego wiele zależy od nas samych, od naszego samoza-
parcia i determinacji. Najlepszym lekarstwem jest zapobieganie. Trzeba
brać odpowiedzialność za swoje czyny, rodzinę, obowiązki, ale również
za zdrowie, bez którego nie jesteśmy, ostatecznie, w stanie normalnie
funkcjonować. Zmęczenie i brak chęci do życia wywołują głownie czyn-
niki zewnętrzne z którymi możemy walczyć. Chroniczne zmęczenie, to
nie jest stan który można bagatelizować. Całkowite wyczerpanie odbiera
chęci do życia. Nikt nie chciałby budzić się wycieńczony niczym po
przebytym maratonie. Czasami warto zrezygnować z wyścigu po karie-
rę, pieniądze, sławę, a w zamian uzyskać coś cenniejszego - zdrowie
swoje i rodziny22.

22 B. Hołyst, Bezpieczeństwo…, s. 577-580
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Zakończenie
Można by rzec, że zaburzenia osobowości to plaga naszych cza-

sów. Jeszcze kilka lat temu nie mówiło się o tym głośno, ludzie bali się
otrzymania przez społeczeństwo łatki ,,wariata”. Obecnie pomoc psy-
chologa, korzystanie z porad psychoterapeuty jest wręcz modne.

Często jedna dolegliwość wywołuje drugą, dlatego przy terapii
ogromną rolę powinni odgrywać bliscy chorego, powinni być oni naj-
większym wsparciem. Każdy z nas ma problemy, jednak nie wszyscy
potrafią sobie z nimi poradzić na poziomie umysłu. Żyjemy w ciągłym
biegu nie doceniając tego co mamy: zdrowie, rodzinę, przyjaciół. Depre-
sja, nerwica, czy schizofrenia może dotknąć każdego, dlatego warto
zgłębiać tę obszerną tematykę, korzystać z poradników, dzięki którym
możemy dowiedzieć się jak radzić sobie ze stresem, jak rozładować na-
pięcie. Rozmowy z osobami, które przechodziły przez tę ciężką drogę, z
pewnością rzucą nowe, inne niż do tej pory na ludzki umysł.

Streszczenie:
Termin zaburzeń osobowości w dzisiejszych czasach jest bardzo

popularny. Często używany jest w mediach, słyszymy o sławnych oso-
bach, które mają zaburzenia osobowości. Jednak, czy tak naprawdę
mamy świadomość, co to hasło tak naprawdę oznacza?

W niniejszej pracy chciałam przedstawić temat zaburzeń, który
jest bardzo obszerny. Starałam się poruszyć najważniejsze kwestie, takie
jak typy osobowości, rodzaje zaburzeń. Wspomniałam również o depre-
sji, która jest chorobą XXI wieku, podobnie jak chroniczne zmęczenie.
Moim celem było również ukazanie, iż obecne czasy i tryb życia wpę-
dzają nas w choroby, które są chorobami duszy i umysłu, a przez to,
znacznie trudniej je wyleczyć.

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne,
zaburzenia

Summary:
Personality disorders in the contemporary world
The term: personality disorders is very popular. It’s often used in

the media. We hear about famous people which have personality dis-
orders. But, that we really know, what that password means?

In this project I wanted to present the subject of the disorder,
which is very extensive. I tried to show the most important issues, such
as personality types, types of disorders. I also wrote about depression ,
which is disease of the 21st century, as well as a long, continuous fatigue.
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I want also to show, that the present times make, that we are often sick,
and these are diseases of the spirit and mind, and it’s a reason why it’s
hard to cure.

Keywords: personality disorders, mental disorders, disorders
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Alina Błaszczyk

Zagrożenia wśród młodzieży

Wstęp
Współczesny świat ofiaruje młodym ludziom wiele. Stwarza różne

możliwości do rozwoju. Ciągły postęp techniczny i cywilizacyjny wy-
maga od młodych ludzi przystosowania i radzenia sobie z tym, co nowe.
Świat szybko pędzi do przodu i ludzie sami muszą nauczyć się radzić
sobie w życiowych sytuacjach. Należy o tym pamiętać, ponieważ, w
szczególności, młodzi ludzie mają często trudności w odnalezieniu się
wśród tych wszystkich rzeczy, sytuacji, wymagań, stawianych przed
nimi zarówno przez świat techniczny, materialny jak i społeczeństwo, w
jakim żyją1. Żyjąc w tym pędzie, otoczeni techniką, nowinkami, które
ułatwiają życie codzienne nie zauważają, że czyha wiele zagrożeń i że
one potrafią być przyczyną kłopotów. Dorośli i młodzież muszą być
czujni, gdyż w dzisiejszych czasach oprócz tego co dobre bardzo łatwo
można być świadkiem lub samemu doświadczyć tego co złe. Są to
głównie zagrożenia w internecie. W referacie będą przedstawione ro-
dzaje zagrożeń a następnie omówione te, które dotyczą młodzieży, m.in.
zagrożeniaw sieci oraz w kontaktach z rówieśnikami.

1. Pojęcie zagrożenia
Zagrożenie, wg autorów podręcznika z Edukacji dla bezpieczeń-

stwaSławomira Ochrema, Pawła Gawłowskiego, Michała Banasia, to
sytuacja negatywnie wpływająca na nasze bezpieczeństwo i powodująca
zanik lub utratę poczucia bezpieczeństwa związanego z życiem, zdro-
wiem, warunkami egzystencji czy też posiadanym mieniem2. Inna defi-
nicja zagrożenia mówi, że zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem
sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczuciebezpieczeństwa
maleje bądź zupełnie zanika3. Słownik Języka Polskiego PWN4 proponu-

1 http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/rodzice/319-modzi-ludzie-w-
dzisiejszych-czasach-zagroenia-i-niebezpieczestwa-wspoczesnego-wiata-rok-
szkolny-20102011 (dostęp: 19.10.2019).

2 https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-zagrozenia/DO8DBNofP (do-
stęp: 20.10.2019).

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie (dostęp: 20.10.2019).
4 http://sjp.pwn.pl (dostęp: 4.10.2019).

http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/
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je następującą definicję: „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w
których ktoś czuje się zagrożony”, a także „ktoś, kto stwarza taką sytu-
ację”. Natomiast czasownik „zagrożenie” ma znaczenie: „postraszyć
kogoś, aby zmusić go do określonego zachowania” lub „stać się dla ko-
goś lub czegoś realnym niebezpieczeństwem”.

Należy zauważyć, że zagrożenia oznaczają ryzyko, np. utraty
zdrowia i dobytku, zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodar-
czych albo skażenia środowiska. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat
zagrożeń, odpowiednia postawa, zapobieganie i sprawne reagowanie w
przypadku ich wystąpienia5.

2. Klasyfikacja zagrożeń
Zagrożenia mają różny charakter, siłę i skalę oddziaływania oraz

różne źródła wynikające ze środowiska, w którym funkcjonuję dany
podmiot.Zagrożenia najogólniej można podzielić na:

• naturalne (w prawie polskim zdefiniowane jako katastrofy natu-
ralne, np.klęski żywiołowe),

• związane z działalnością człowieka:
o zagrożenia cywilizacyjne, np. choroby,
o zagrożenia destrukcyjne, np.terroryzm,przestępczość, sabotaż,
o zagrożenia gospodarcze, np.zanieczyszczenie środowiska, wa-

dliwekonstrukcje.
Na rysunku 1 zaprezentowano przykłady zagrożeń należących do

każdej z tych kategorii.

Rysunek 1. Przykłady zagrożeń do kategorii

Źródło: https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-
zagrozenia/DO8DBNofP (dostęp: 20.10.2019).

5 https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-zagrozenia/DO8DBNofP (do-
stęp: 18.10.2019).

http://sjp.pwn.pl
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Stanisław Koziej6 określa zagrożenia jako bezpośrednie lub po-
średnie niekorzystne oddziaływanie na podmiot. Inny podział zagrożeń
przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa według rodzajów

Źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/itwzk/ (dostęp: 20.10.2019).

Zagrożenia możemy jeszcze podzielić ze względu na rozmiary (te-
rytorium), na którym ono zachodzi, tzn.:7

• globalne,

6 S.Koziej., Teoria i historia bezpieczeństwa, skrypt internetowy, Warszawa 2006.
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagro%C5%BCenie (dostęp: 21.10.2019).

http://www.nowastrategia.org.pl/itwzk/
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• regionalne,
• lokalne.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła na 2019 rok listę

największych zagrożeń dla zdrowia. Oto ona:8
1. Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne
2. Choroby niezakaźne
3. Globalna pandemia grypy
4. Bieda i złe warunki życia
5. Oporność na antybiotyki
6. Ebola i inne groźne patogeny
7. Brak systemu powszechnej opieki zdrowotnej
8. Odmowa szczepień
9. Denga
10. HIV
Na liście tej nie ma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, a

to niemu podlega głównie młodzież. Media społecznościowe, Internet i
smartfon to naturalne środowisko dla dzieci i młodzieży, które wskutek
nadużywania nowych technologii jest nieustannie narażone na bodźce, co
skutkuje ciągłą potrzebą „bycia online”. Co więcej, rozwój technologii i
stały dostęp do Internetu skutkują zaburzeniem proporcji między realnym
a wirtualnym życiem dziecka, między relacjami budowanymi w rzeczywi-
stości i tymi, które realizowane są w cyberprzestrzeni9.

Choć dom i szkoła to miejsca, w których najczęściej powinniśmy
czuć się spokojnie i bezpiecznie, to jednak i tam przytrafiają się niebez-
pieczne wypadki. Chodzi m.in. o gaz, detergenty, ostre i ciężkie przed-
mioty, gorącą herbatę czy śliskie, świeżo umyte schody – z tym można
się spotkać praktycznie codziennie, nie tylko wśród młodzieży, ale i
osób dorosłych.

Pomimo obowiązujących w szkole regulaminów oraz zasad BHP
zdarza się tam stosunkowo wiele wypadków. W roku szkolnym
2017/2018 w całej Polsce zdarzyło się ich 54459, w tym 12 śmiertel-

8 https://www.rp.pl/Zdrowie-/190119407-10-najwiekszych-zagrozen-dla-
zdrowia-na-swiecie-w-2019-roku.html (dostęp: 19.10.2019).

9 „Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci icyberprzemoc wterapii
psychologicznej dziecka”, Głos Pedagogiczny. Psychologia w praktyce. – kurs
online.

www.rp.pl/Zdrowie-/190119407-10-najwiekszych-zagrozen-dla-
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nych10. Dla porównania w roku 2018 oficjalnie zgłoszonych i odnotowa-
nych przez GUS wypadków na budowach było 5247, w tym śmiertel-
nych 48 i klasyfikowanych jako ciężkich 8411.

Zgodnie ze statystykami podawanymi przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej do niebezpiecznych zajść w szkołach dochodzi najczęściej:12

• w salach gimnastycznych podczas lekcji wychowania fizycznego
– ok. 50%,

• na korytarzach ischodach, boiskach szkolnych, placach gier i za-
baw – ok. 30%,

• na ulicach idrogach wiodących do szkoły – ok. 20%.
W związku z tym, w roku szkolnym 2019/2020 Ministerstwo

Edukacji Narodowej położyło m.in. szczególny nacisk na profilaktykę
uzależnień oraz uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach
i placówkach monitoringu wizyjnego, aby poprawić bezpieczeństwo w
szkołach,przygotowało również dokument „Bezpieczna szkoła. Zagro-
żenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego i cyfrowego uczniów”, w którym zostały umieszczone reko-
mendacje i wytyczne, w jaki sposób postępować w przypadku wystą-
pienia zagrożenia w szkole. W dokumencie tym opisane są działania
profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego
(wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Wy-
znaczone są „standardy dobrych praktyk dla całej społeczności szkolnej
– uczniów, nauczycieli i dyrekcji – w zakresie zagrożeń zewnętrznych:
pożarów, ataków terrorystycznych, skażeń biologicznych i chemicznych
oraz wewnętrznych: przemocy, narkotyków, kradzieży, pedofilii, a tak-
że cyberprzemocy i różnego typu przestępczości w internecie”13. We
współpracy z odpowiednimi służbami MEN będzie realizować również
ogólnopolski program edukacyjny dotyczący ograniczenia mowy nie-
nawiści oraz przemocy rówieśniczej w internecie. Natomiast we współ-
pracy z producentami zostanie zmodernizowany system oznaczeń do-
puszczalnego wieku użytkowników gier komputerowych.

10 https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-
dane-statystyczne/ (dostęp: 20.10.2019).

11 https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/wypadek-na-
budowie-w-2017-wiecej-wypadkow-smiertelnych-aa-WnM2-TDY7-v3MT.html
(dostęp: 20.10.2019).

12 https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/D10kekQGG
(dostęp: 20.10.2019).

13 https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-poczatek-nowego-roku-
szkolnego (dostęp: 20.10.2019).

www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/wypadek-na-
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-poczatek-nowego-roku-
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W związku z priorytetem MEN dotyczącym bezpieczeństwa
uczniów, szkoły muszą dostosować swoje programy profilaktyczne. Do
najbardziej niebezpiecznych uzależnień w programach profilaktycznych
szkół zaliczono: zanik kompetencji społecznych i kulturowych, a przez
to pojawienie się możliwości manipulowania ludźmi, pojawianie się
obaw związanych z możliwością wykorzystania nowoczesnych techno-
logii (przemoc, pornografia, propagowanie nienawiści, faszyzm, pirac-
two, subkultury młodzieżowe itp.). Pedagodzy i psycholodzy widzą
niebezpieczeństwa, jakie niesie dostęp komputera do internetu, gdyż
zanikają bezpośrednie rozmowy młodzieży ze sobą oraz młodzi ludzie
korzystają z internetu nie tylko do nauki, a dla „zabicia czasu”.14Korzy-
stania z komputera i internetu młodzież nie ukrywa, ponieważ na ko-
rzystanie z tego źródła ma pełne przyzwolenie rodziców. Rodzice są
zadowoleni, że dziecko uczy się korzystając z nowoczesnych technologii
oraz z telewizji.Rodzice twierdzą, że jest to dzisiaj główne źródło infor-
macji– najszybsze, fundamentalne, różnorakie i uniwersalne15. Oczywi-
ście, internet jest źródłem wielu użytecznych i pomocnych informacji,
ale bywa też niebezpieczny. Nie monitorowany przez dorosłych dostęp
dziecka do komputera może być źródłem agresji, złości, niepokojów,
nieodpowiednich postaw i nastawień. Takie zachowanie sprzyja trudno-
ściom wychowawczym w domu i w szkole. Młodzi ludzie przez zbyt
długie korzystanie z internetu i komputera wyrabiająsobie schemat po-
stępowania w konkretnych okolicznościach i odruchowo przeprowadza-
ją czynności oraz zadania. Mają przez to,nierzadko, kłopoty z twórczym
i problemowy myśleniem oraz łączeniem wydarzeń wsekwencję, gdyż
mają zawężone możliwości analityczne. W Internecie niejednokrotnie
nie potrzebują zastanawiać się i domniemywać, gdyż zdarzenia, bądź
ich wyjaśnienia „dawane są na tacy”16.

14 http://lcre-
lom-
za.webd.pl/sodmidn.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4:
wspoczesne-zagroenia-modziey--internet&catid=3:publikacje&Itemid=5  (dostęp:
7.10.2019).

15 A. Błaszczyk,Znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości, Przedsiębior-
czość –Edukacja [Entrepreneurship – Education], 2019:15(1), 19–33. doi:
10.24917/20833296.151.2, s. 25.

16 http://lcre-
lom-
za.webd.pl/sodmidn.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4:

http://lcre-
http://lcre-
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Bardzo znaczącym zagrożeniem jest przestępczość komputerowa i
zagrożenia intelektualne. Polega ona nie tylko na łamaniu haseł i dostawa-
niu się do cudzych stron bądź kont, ale również na kradzieżyobcej pracy,
planu, projektu, filmu, muzyki, czy gry, naiwne oddanie w możności kom-
putera i gwarancję, że Internet jest niemylny, za każdym razem otrzymamy
słuszne wiadomości. Młodzież nie sprawdza tych informacji, tylko podaje
je jako prawdziwe, bo „przecież są w internecie”17.

3. Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży
Na dzieci i młodzież czyha coraz więcej zagrożeń, nie tylko używ-

ki, ale telewizja i internet. Powstają nowe strony i programy chroniące
młodych ludzi, ale z drugiej strony powstają nowe zagrożenia, na które
my, dorośli, powinniśmy reagować jak najszybciej aby uchronić nasze
dzieci.Zwłaszcza dorośli powinni pamiętać, że w ich rękach leży los
młodych ludzi, którzy dopiero uczą się świata, prawidłowego życia i
funkcjonowania. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo dzisiejszy
świat młodym ludziom ofiaruje nie tylko to, co dobre, korzystne, wspie-
rające, co pozwala na rozwój, ale też zastawia na młodych ludzi mnó-
stwo pułapek, które często kuszą, przyciągają młodych ludzi nieświa-
domych konsekwencji i szkód jakie mogą ich spotkać. Powstają Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa18, które w subiektywnym odczuciu mieszkań-
ców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Informacje
prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane katego-
rie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia. Natomiast nie ma czegoś
takiego dla dzieci i młodzieży, bo wiele zabezpieczeń w witrynach in-
ternetowych młodzi ludzi również obchodzą sami i zakładają konta, np.
facebook.Można wyróżnić następujące zagrożenia w sieci dla dzieci i
młodzieży:19.

wspoczesne-zagroenia-modziey--internet&catid=3:publikacje&Itemid=5 (dostęp:
7.10.2019).

17 http://lcre-
lom-
za.webd.pl/sodmidn.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4:
wspoczesne-zagroenia-modziey--internet&catid=3:publikacje&Itemid=5 (dostęp:
7.10.2019).

18 http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
(dostęp: 8.10.2019).

19 https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DLcH59Wno (dostęp:
17.10.2019).

http://lcre-
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880
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1) Hejt, czyli obrażanie w internecie
W sieci można niekiedy spotkać nieprzyjemne, obraźliwe wpisy,

np. pod filmami czy czyimiś postami w serwisie społecznościowym.
Hejt może dotyczyć osób, sytuacji lub wydarzeń. Młodym ludziom wy-
daje się, że są anonimowi, ale niestety nie są. Należy powstrzymać się
od obrażania innych w sieci, albo postarać się swoją opinię wyrazić w
sposób kulturalny. Pojawiają się konkursy dla młodzieży i dla nauczy-
cieli, np. powstrzymajhejt20 oraz spotkania młodzieży z policją, np.
„Stop mowie nienawiści” bądź strony hejtstop.pl, aby zwrócić uwagę
jak duża skala jest tego problemu.

2) Niebezpieczne kontakty
Poznając kogoś w internecie, nigdy nie mamy stuprocentowej

pewności, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie komputera. Nie każ-
dy jest tym, za kogo się podaje. W kontaktach z osobami poznanymi w
internecienależy chronić swoją prywatność. Nie podawać swoich da-
nych osobowych. Nie wysyłać swojego zdjęcia. Ktoś może je skopiować,
przerobić i przesłać dalej.Spotkania z osobami poznanymi w internecie
są niebezpieczne. Wielokrotnie słyszymy informacje tragiczne w skut-
kach wynikające z takich znajomości.

3) Szkodliwe (niebezpieczne) treści – przemoc
Nieraz korzystając zinternetu, można się natknąć na strony, które

nie są przeznaczone dla dzieci lub też takie, które zawierają treści
ośmieszające osoby o innym kolorze skóry czy wyznaniu bądź orientacji
seksualnej. Są one niezgodne zprawem. Treści, które znajdują się na tych
stronach mogą nakłaniać do złych lub nieodpowiednichzachowań. Nie
można być obojętnym wobec takich stron w internecie.

4) Cyberprzemoc
O cyberprzemocy możemy mówić, gdy:
oktoś wyzywa, straszy lub poniża kogoś w internecie lub przy

użyciu telefonu,
oktoś robi zdjęcia lub nagrywa film z osobą, która nie wyraziła na

to zgody,
oktoś umieszcza w sieci lub rozsyła za pomocą telefonu zdjęcia,

filmy, teksty, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
oktoś włamuje się na czyjeś konto internetowe (np. w serwisie

społecznościowym).

20

http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_info
rmacje/tytul_strony_10 (dostęp: 8.10.2019).

http://www.wroclaw.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_info
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W dzisiejszych czasach do cyberprzemocy dochodzi coraz częściej.
Młodzież wykorzystuje głównie do tego media społecznościowe (np.
facebook, Twitter, Instagram).

5) Nadużywanie internetu (uzależnienie od internetu)
Korzystając z internetu, należy zachować umiar. Zbyt długie ko-

rzystanie z internetu może się negatywnie odbić na zdrowiu: bóle gło-
wy, bóle nadgarstków, nudności, pogorszenie wzroku, problemy z za-
sypianiem.Nadużywanie internetu ma także negatywny wpływ na życie
rodzinne i kontakty z rówieśnikami. Często osoba, która zbyt wiele cza-
su spędza w wirtualnym świecie, nie interesuje się życiem poza nim,
zaniedbuje obowiązki domowe, przestaje się kontaktować ze znajomy-
mi, izoluje się od świata.Nie potrafi rozróżnić świata realnego od wirtu-
alnego. W internecie bardzo często są już gotowe schematy i rozwiąza-
nia, to powoduje, że tracimy cenną umiejętność, jaką jest kreatywność i
analityczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów.

6) Wirusy
Każde urządzenie, za pomocą którego korzystamy z internetu,

powinno mieć zainstalowany program antywirusowy. W sieci krąży
mnóstwo niebezpiecznych wirusów. Jeśli któryś z nich dostanie się do
naszego urządzenia, może je trwale uszkodzić lub spowodować stratę
ważnych danych z komputera czy telefonu. W żadnym wypadku nie
należy otwierać nieznanych maili z załącznikiem ani podawać swojego
numeru PIN do karty bankowej.

7) Używki – papierosy, alkohol, narkotyki
Badania przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny

wskazują, że pierwsze próby palenia tytoniu podejmują chłopcy już w
wieku ok. 7 – 8 roku życia oraz dziewczyny wwieku ok. 12 – 13 lat. Eks-
pert kampanii prof. Adam Fronczak21, kierownik Zakładu Zdrowia Pu-
blicznego Uniwersytetu Warszawskiego, podczas spotkania dotyczące-
go kampanii antynikotynowej „Nie spal się na starcie”przytoczył dane,
z których wynika, że w naszym kraju pali papierosy 8-10% chłopców
oraz 6-7% dziewcząt w wieku 11 – 15 lat. Regularnie pali około15%
chłopców i 3% dziewcząt w wieku 14 lat oraz 32% chłopców i 16%
dziewcząt w wieku 16 lat. Rośnie ilość młodzieży palącej nałogowo.

21 https://twojezdrowie.rmf24.pl/czlowiek/dziecko/news-przerazajace-
dane-o-paleniu-nastolatkow-ilu-z-nich-siega-po-
,nId,2506554#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
(dostęp: 5.10.2019).
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Mówi się, że narkomania to choroba "braku" miłości i poczucia
bezpieczeństwa. Psycholodzy zwracają uwagę, że branie środków uza-
leżniających jest sygnałem problemów ucznia, z którymi sobie nie radzi.
Należą do nich: brak porozumienia w domu, kłopoty w nauce, brak
wiary w siebie, niepowodzenia z pierwszą miłością22. Z danych staty-
stycznych CBOS wynika, że obniża się wiek, w jakim młodzież sięga po
narkotyki i rośnie ilość młodych ludzi próbujących narkotyków, które
stają się coraz bardziej dostępne. 10% uczniów w wieku maturalnym
przyznało się do próbowania narkotyków, a aż prawie 40% do używa-
nia substancji psychoaktywnych, głównie leków uspokajających lub
nasennych. Spośród pozostałych substancji najczęściej oferowane były
marihuana lub haszysz. W 2018 roku 37% badanych otrzymało propo-
zycję dotyczącą przetworów konopi. Propozycje związane z „dopala-
czami” otrzymało 4% uczniów23.

Z najnowszego sondażu wynika, że co najmniej raz w ciągu mie-
siąca przed badaniem upiło się 44% uczniów. Odsetek badanych, któ-
rym zdarzyło się to co najmniej trzykrotnie, wyniósł 13%. Do upicia się
częściej przyznawali się chłopcy (50%) niż dziewczęta (39%)24.

Próbując uciec od bolesnych emocji dzieci i młodzież popadają w
uzależnienia chemiczne, gdyż sięganie po substancje psychotropowe jest
najłatwiejszym sposobem na zapominanie o tym co niepokoi. Sytuacje
tego typu mogą prowadzić do poważnych uzależnień, które powodują
często nieodwracalne skutki. Wśród najczęstszych motywów sięgania
przez dzieci i młodzież po różnego typu środki psychoaktywne (narko-
tyki, leki, kleje, alkohol) wymienia się:ciekawość, namowę, naśladownic-
two, chęć przeżycia przyjemności, uzyskanie lepszego samopoczucia,
chęć nawiązywania kontaktów, nieśmiałość25, zaimponowanie kolegom,
brak właściwych wzorców zachowania, brak innych rozwiązań na po-
jawiające się sytuacje trudne, chęć przypodobania się grupie rówieśni-
czej. Ludzie młodzi sięgając po używki nie mają często świadomości, że
korzystanie z nich nie daje nic dobrego przynosi im same straty i szko-

22 https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0740 (dostęp: 5.10.2019).
23 fi-

le:///C:/Users/PC/Downloads/RAPORT%20M%C5%81ODZIE%C5%BB%20
2018.pdf (dostęp: 5.10.2019).

24 fi-
le:///C:/Users/PC/Downloads/RAPORT%20M%C5%81ODZIE%C5%BB%20
2018.pdf (dostęp: 5.10.2019).

25 https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0740 (dostęp: 5.10.2019).

www.szkolnictwo.pl/index.php
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dy. Ponieważ dzisiejszy świat wręcz zalewa nas używkami, tj. papiero-
sami, alkoholem i narkotykami należy pamiętać, że tylko konsekwentne
pokazywanie młodym ludziom szkodliwości używek pozwoli uchronić
ich od popadnięcia w nałóg. Rodzice i nauczyciele powinni pamiętać, że
tylko dzięki własnemu przykładowi możemy stać się wzorcem do na-
śladowania przez ludzi młodych. Nie będą oni sięgać po używki świa-
domi ich szkodliwości26.

8) Telewizja
Badania socjologiczne wykazują, że przeciętnie każdy młody

człowiek ogląda telewizję przez prawie 5godzin dziennie. Około 10%
ludzi jest już uzależnionych od telewizji, spędzając przed nim co naj-
mniej 8 godzin dziennie. Duża część ludzi zbliża się do tej granicy. Ro-
dzice powinni kontrolować i zwracać uwagę na to, do czego dziecko
wykorzystuje Internet czy telewizję, by nie dostarczały one treści nie-
bezpiecznych dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego młodych lu-
dzi. A najważniejsze rodzice powinni rozmawiać ze swoim dzieckiem,
by byli oni pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci27.

9) Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia
Dziewczyny bardzo często dążą do ideału piękna, który widziały w

mediach i próbują się z nim utożsamiać. Takie nadmierne dążenie do tego
ideału niekiedy kończy się śmiercią, wycieńczeniem organizmu, poważ-
nymi chorobami czy różnymi powikłaniami. Czasem takie zachowanie
dziewczyn jest wołaniem o to, by je zauważyć i zwrócić na nie uwagę. Po-
trzebna jest tu czujność rodziców i nauczycieli, by odpowiednio zareago-
wać i nie dopuścić do tego, by młoda kobieta się zagubiła w natłoku infor-
macji, kolorowych reklam, by potrafiła wybrać to co dla niej dobre a nie
bezkrytycznie wszystko przyjmowała bez zastanowienia28.

10) Sekty
Jeżeli młodzież poszukuje kontaktu czy rozmowy w domu ro-

dzinnym bądź grupie rówieśniczej i nie otrzyma go, to często szuka ak-
ceptacji i zrozumienia w sekcie. Wplątuje się w grupę, która początkowo

26 http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/rodzice/319-modzi-ludzie-w-
dzisiejszych-czasach-zagroenia-i-niebezpieczestwa-wspoczesnego-wiata-rok-
szkolny-20102011 (dostęp: 5.10.2019).

27 http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/rodzice/319-modzi-ludzie-w-
dzisiejszych-czasach-zagroenia-i-niebezpieczestwa-wspoczesnego-wiata-rok-
szkolny-20102011 (dostęp: 5.10.2019).

28 https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/phocadownload/pracownie/wspczesne-dziewczyny-nie-
maj-problemw.pdf (dostęp: 16.10.2019).

www.szkolnictwo.pl/index.php
http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/
http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/
www.ore.edu.pl/wp-
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kusi, zaspokaja potrzeby, ale po pewnym czasie przynosi więcej kłopo-
tów. Należy zwracać uwagę na towarzystwo, w jakim przebywa dziecko
i poznać znajomych, by uchronić je przed niebezpieczeństwem, jakie
niesie za sobą przebywanie w niewłaściwych grupach społecznych29.

11) Prostytucja dziecięca
Zjawisko prostytucji w dużych miastach staje się coraz powszech-

niejsze. Jest to kolejne niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży. Wypa-
cza obraz relacji, uczuć człowieka, łudzi i mami młodych ludzi możli-
wością łatwego zarobku. Rodzice muszą być czujni, patrzeć i zauważać
swoje dziecko. Zwracać uwagę na to, z kim i gdzie przebywa. Wyja-
śniać, gdy mają wątpliwości30.

Podsumowanie
Reasumując, to od nauczycieli, ale przede wszystkim od rodziców

zależy jak będzie chroniona młodzież. Świat i codzienność, w której żyją
potrafi być nieprzyjazny, wrogi, ale też pełen radosnych i szczęśliwych
chwil, ale to dorośli muszą tych młodych ludzi do tego życia przygoto-
wać. Należy rozmawiać, pokazywać, tłumaczyć, być czujnym i cierpli-
wym, reagować, jeżeli widzimy, że dzieje się coś nieodpowiedniego.
Należy pokazać z czym będą musiały się mierzyć, co niesie codzienność.
Tylko konsekwentne działania pozwolą zmniejszyć bądź uniknąć mło-
dzieży zagrożeń współczesnego świata. Do tych przedstawionych za-
grożeń związanych z internetem można jeszcze dołączyć: hazard, prze-
stępstwa bankowe, wymuszenia, kradzież danych osobowych czy wła-
mania komputerowe oraz handel elektroniczny. Na współczesną mło-
dzież powinniśmy zwracać uwagę, ponieważ wraz z rozwojem interne-
tu i nowoczesnych technologii będą pojawiały się nowe pomysły, nie
zawsze te pozytywne.

Streszczenie:
O zagrożeniu mówi się w Edukacji dla bezpieczeństwa, słowni-

kach i w literaturze specjalistycznej. Autorka nie będzie tutaj skupiała
się na zagrożeniach naturalnych, cywilizacyjnych i militarnych. Współ-
czesny świat ofiaruje młodym ludziom wiele. Stwarza różne możliwości
do rozwoju, ale i radzenia sobie z tym, co nowe. Żyjąc w tym pędzie,

29 https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1938 (dostęp: 16.10.2019).
30 http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/rodzice/319-modzi-ludzie-w-

dzisiejszych-czasach-zagroenia-i-niebezpieczestwa-wspoczesnego-wiata-rok-
szkolny-20102011 (dostęp: 5.10.2019).

http://www.sosw.lezajsk.pl/index.php/
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otoczeni techniką, nowinkami, które ułatwiają życie codzienne nie za-
uważają, że czyha wiele zagrożeń i że one potrafią być przyczyną kłopo-
tów. Młodzież musi być czujna, gdyż w dzisiejszych czasach oprócz tego
co dobre bardzo łatwo można być świadkiem lub samemu doświadczyć
tego co złe. Są to głównie zagrożenia w internecie.

Celem referatu było przedstawienie rodzajów zagrożeń a następ-
nie omówienie tych dotyczących młodzieży. Autorka skupiła się na za-
grożeniach czyhających w wirtualnym świecie, ale nie tylko.

Słowa kluczowe: internet, cyberprzemoc, hejt, przemoc, uzależ-
nienie, narkotyki

Summary:
Threats among young people
The threat is discussed in Education for safety, dictionaries and

specialist literature. I will not focus here on natural, civilization and mili-
tary threats. The modern world offers a lot to young people. It creates
various opportunities for development, but also for dealing with what is
new. Living in this rush, surrounded by technology, novelties that facili-
tate everyday life, they do not notice that many threats are waiting and
that they can be a cause of trouble. Young people must be vigilant, be-
cause nowadays, apart from what is good, you can easily be a witness or
experience what is bad. These are mainly online threats. The aim of the
paper is to present the types of threats and then to discuss those regard-
ing youth. The author focused on the threats lurking in the virtual
world.

Kayword: internet, cyberbullying, hate, violence, addiction, drugs
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Aleksandra Drzymała

Zagrożenie stalkingiem. Charakterystyka zjawiska

1. Definicja stalkingu
W polskiej literaturze naukowej trudno znaleźć wyczerpującą oraz

jednolitą definicję odnoszącą się do stalkingu. Także definicje przyjęte w
innych krajach znacznie różnią się od siebie. W związku z powyższym
na potrzeby niniejszych rozważań należy przyjąć uogólnione rozumie-
nie tego zjawiska. Stalking to, ogólnie rzecz ujmując, bardzo uporczywe,
powtarzające się, cyklicznie nękanie poprzez użycie rozmaitych form
oddziaływania mających na celu w głównej mierze naruszenie wolności
osobistej, ale również prywatności drugiej osoby1. Celem artykułu jest
prezentacja typologii sprawców stalkingu, ich metod działania, przyto-
czenie wniosków z badań przeprowadzonych na terenie Polski, a także
omówienie wybranych działań nakierowanych przeciwko stalkingowi.

Przestępstwo stalkingu dotyczy zachowań polegających na natręt-
nym wirtualnym bądź fizycznym kontaktowaniu się z konkretną osobą,
która sobie tego kontaktu nie życzy. Nękanie ma najczęściej za zadanie
wywołać u prześladowanego skrępowanie, niepokój, określony dys-
komfort psychiczny oraz fizyczny, jednocześnie może wystąpić cały
szereg dolegliwości zdrowotnych – psychicznych i fizycznych (np. za-
burzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania),
trudności w podejmowanych przez ofiarę kontaktach interpersonalnych
oraz zazwyczaj uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo.

Przez nękanie należy rozumieć takie zachowanie, które polega na
ustawicznym dręczeniu, dokuczaniu komuś, trapieniu, ale również nie-
pokojeniu, niedawaniu spokoju innej osobie. Przez uporczywe postę-
powanie sprawcy należy rozumieć zachowanie nacechowane wyczu-
walną intencją, zazwyczaj powtarzające się, nieustanne oraz długotrwa-
łe. Nie jest natomiast w jakikolwiek sposób możliwe stworzenie wy-
czerpującego katalogu zachowań, które mogą być uznane za przejawy
stalkingu2.

1 L. Bates., Safety for Stalking Victims: Writer’s Showcase, Lincoln, Shanghai,
San Jose, New York 2001, s. 137

2 A. Siemaszko., International CrimeVictimSurvey '04/05. Polska na tle wybra-
nych krajów Unii Europejskiej, Archiwum Kryminologii, Warszawa 2008, s.149
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W związku z powyższym, aby mówić o uporczywym nękaniu da-
nej osoby w konkretnym czasie, musi dojść do zachowań powtarzalnych,
niedogodnych dla pokrzywdzonego w znacznym stopniu, odbieranych
przez niego jako wysoce nieprzyjemne, a jednocześnie wzbudzające oba-
wę bądź też w jakikolwiek sposób naruszające w istotnym stopniu jego
prywatność3. Z uporczywością mamy do czynienia wtedy, kiedy docho-
dzi do powtarzającego się nękania, czyli sytuacji zabarwionej jedno-
znacznie ujemnie z uwagi na złą wolę sprawcy4. Uporczywość jest połą-
czeniem dwóch elementów. Jeden z nich charakteryzuje postępowanie
danego sprawcy od strony podmiotowej. Polega na szczególnym nasta-
wieniu duchowym przejawiającym się chęcią postawienia na swoim, nie-
ustępliwością, obojętnie z jakich konkretnie pobudek występuje. Nato-
miast drugi z tych elementów (obiektywny) polega przede wszystkim na
trwaniu takiego stanu rzeczy przez dłuższy, bliżej nieokreślony czas5.

2. Zachowania związane ze stalkingiem
Zjawisko stalkingu zaliczane jest do przemocy emocjonalnej. Po-

przez pojęcie „stalkingu” należy rozumieć każdą ingerencję w psychikę
innej osoby. Ingerencja ta godzi w emocje pokrzywdzonego, wywołując
pejoratywne dla niego skutki – zarazem jednorazowe, jak również dłu-
gotrwałe; które mogą się ujawnić od razu lub w odstępie czasowym.
Należy podkreślić, iż przemoc emocjonalna nigdy nie ma konkretnego,
jednorazowego charakteru. Można wskazać zachowania, które precy-
zyjnie wiążą się ze zjawiskiem stalkingu6. Należą do nich te przedsta-
wione na rysunku 1.

3 K. L. Yanowitz., Influence of Gender and Experience on CollegeStudents’ Stal-
king Schemas, Violence and Victims, Nowy Jork 2006, s.93

4 Ibidem, s. 96
5 K. Björklund., Coping With Stalking Among University Students, Violence and

Victims, Nowy Jork 2010, s. 28
6 P. Tjaden., N. Thoennes., Stalking in America: Findings From the National Vio-

lence Against Women Survey, National Institute of Justice Centers for Disease
Control and Prevention, Washington 1998, s. 2
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Rysunek 1. Metody działania stalkerów

Źródło: Wrona, 2008, s. 26.

W skrajnych wypadkach sprawca stalkingu dopuścić się może na-
paści na ofiarę, jak też jej rodzinę lub przyjaciół. Ofiary stalkerów do-
świadczały różnorakich zachowań odnoszących się do uporczywego
nękania7. Większość z nich została już wymieniona, jednakże różnorod-
ne prowadzone badania nad stalkingiem ujawniają coraz szerszy krąg
działań przestępczych, których doświadczyły ofiary stalkingu. Katalog
zachowań sprawcy został uzupełniony o takie działania jak:

• grożenie oraz szantażowanie pokrzywdzonego,
• niszczenie rzeczy pokrzywdzonego,
• dręczenie zwierzęcia pokrzywdzonego,
• zamieszczanie zdjęć i komentarzy w internecie bądź miejscu pu-

blicznym,
• gwałt bądź jego próba 8

3. Typologia stalkerów
Proponowane zróżnicowania omawianej grupy przestępców ba-

zują przede wszystkim na charakterze relacji sprawcy i jego ofiary, np.
sprawcą jest osoba całkowicie nieznana ofierze; może to być również

7 M. Budyn-Kulig., M. Mozgawa., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawi-
ska nękania, Warszawa 2012, s. 261

8 Ibidem, s. 273
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znajomy (kolega) ofiary; aktualny lub były seksualny partner ofiary.
Natomiast inny podział uwzględnia zarówno stopień ryzyka przejawia-
nia przez danego stalkera przemocy w odniesieniu do ofiary, jak też
motywu, którym się on w danym miejscu i czasie kieruje9. Wyróżnia się
w tym aspekcie pięć typów stalkerów przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje stalkerów
odrzucony stalker (the rejected stalker);
stalker szukający bliskości (the intimacy-seeking stalker);
przegrany stalker (the incompetent stalker);
urażony stalker (the resentful stalker);
brutalny stalker sprawca przemocy (the predatory stalker)

Źródło: Westrupp, 2008, s. 155.

Można również przedstawić skrócony podział wyróżniający trzy
typy stalkerów, a czynnikiem wyróżniającym jest tu motywacja, jaką w
danym czasie kierował się stalker oraz posiadanie przez niego określo-
nych zaburzeń psychicznych.

Pierwszy typ to erotomani (erotomaniacs) –sprawcy, którzy mają
fałszywe lub całkowicie urojone przekonanie, że ofiara została im prze-
znaczona przez siły wyższe10.Tego rodzaju stalkerzy popadają w obsesję
na jej punkcie, choć najczęściej ofiara nigdy się o tym nie dowiaduje,
albowiem sprawca „podziwia” ją z daleka, często jest jej fanem. Stalker
uznaje, że w pewnych uwarunkowaniach ofiara na pewno weszłaby z
nim w intymną relację, że łączy go z ofiarą szeroko rozumiana „ducho-
wa więź” (ok. 10% wszystkich przypadków). Warto zaznaczyć, że ryzy-
ko doznania przez ofiarę różnego rodzaju ataków fizycznych ze strony
stalkera jest w tym przypadku najmniejsze11. Wyróżnia się trzy podtypy
erotomanów przedstawionych w tabeli 2.

9 D. Woźniakowska-Fajst., Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, mob-
bing, bullying – podobieństwa i różnice, Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji, Warszawa 2010, s. 37

10 D. Cross., Australian Covert Bullying Prevalence Study, Perth 2009, s. 276
11 Protecting women from the new crime of stalking: a comparison of legisla-

tiveapproacheswithin the European Union, https://eige.europa.eu/gender-
based-violence/resources/european-union/protecting-women-new-crime-
stalking-comparison-legislative-approaches-within-european-union (dostęp:
4.07.2019), s. 315
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Tabela 2. Podtypy stalkerów podziwiających swoje ofiary
Typ I Typ II Typ II

Przypadkowo wy-
bierający ofiarę

Wybierający na ofiarę
osobę znaną (piosen-
karz, aktor)

Wybierający na ofiarę
osobę, która jest zaan-
gażowana w podobne
sprawy jak sprawca, np.
polityczne, ekonomicz-
ne, społeczne

Źródło: Siemaszko, Gruszczyńska, Marczewski, Ostaszewski, Woźnia-
kowska-Fajst, 2011, s. 29

Obsesyjnie zakochani stalkerzy (obsessional love stalker) najczęściej są
sprawcami, którzy znają ofiarę, ale nie łączy ich żaden intymny kontakt z
nią; stalker ma patologiczną obsesję na punkcie swojej ofiary, a swymi
działaniami chce zwrócić jej uwagę na siebie, wszelkie interakcje z ofiarą
nawet całkowicie przypadkowe interpretuje jako zachętę z jej strony do
nawiązania bliskiej lub intymnej relacji (43% sprawców). Bardzo często
sprawcy ci są bardzo zamożni, dobrze wykształceni, są fachowcami w
swoich dziedzinach, są skoncentrowani na swojej pracy (w wielu przy-
padkach to pracoholicy), najczęściej nie posiadają życia osobistego12. Wy-
różnia się tu dwa podtypy sprawców przedstawione na tabeli 3.

Tabela 3. Podtypy stalkerów pracoholików
Typ I Typ II

• Znajomy ofiary, który na bazie
okazjonalnych kontaktów buduje
fantazje na temat łączącej go bliskiej
relacji z ofiarą

• Współpracownik ofiary, który
ma codzienny kontakt z ofiarą w pracy;
stalker na bazie formalnych relacji łą-
czących go z ofiarą buduje sobie fałszy-
we przekonanie o rzekomym zaintere-
sowaniu związkiem

Źródło: Nansel i in., 2011, s. 210

Nad stworzeniem portretu psychologicznego konkretnego typu
stalkerów pracowało wielu badaczy. Ich wysiłki jednoznacznie pokazu-
ją, że te osoby są uzależnione od pracy, mają wysokie aspiracje, ale też
poczucie braku spełnienia. Uważają również, że ofiara sama wysyłała
im różnego rodzaju sygnały wskazujące na jej chęć do nawiązania in-
tymnej znajomości z nimi. Są zazwyczaj bardzo inteligentni, ale cechuje
ich całkowita niezdolność do kontroli swojej skłonności do agresji, do

12 D. M. Hall., Victims of stalking, W: Reid Meloy J. The Psychology of Stal-
king, Cambridge 2011, s. 216
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paranoi, oszukiwania innych oraz niezdolność zarówno do doznawania
jakiejkolwiek skruchy za swoje czyny, jak i brania za nie odpowiedzial-
ności. Z kolei stalkerzy z tendencjami do obsesji, to takie osoby, które są
dobrze znane ofierze. Zazwyczaj miała ona z nimi lub w dalszym ciągu
ma bardzo bliską, intymną relację (50% przypadków) 13. Wyróżnia się
tutaj dwa podtypy sprawców przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Typy sprawców z tendencjami do obsesji
Typ I – sprawca mający intymną relację z ofiarą
Typ II – sprawca, który mieszka z ofiarą, bardzo często życiowy partner

Źródło: Skarżyńska-Sernaglia, 2009, s. 159.

Analizując powyższe typologie, można zauważyć, że w każdej z
nich uwzględnione są dwie grupy sprawców. Pierwszą są w głównej
mierze stalkerzy, którzy w jakimś stopniu znają swoje ofiary i motywuje
ich dążenie do zemsty z powodu odrzucenia lub rozstania. W takim
przypadku sprawcy cechują się bardzo dużą agresją, którą ukierunko-
wują na zniszczenie ofiary.

4. Prezentacja polskich badań zastanych związanych ze stalkingiem
Pierwsze badania w Polsce nad występowaniem stalkingu prze-

prowadzono w okresie od stycznia do czerwca 2006 r. na reprezenta-
tywnej próbie 2000 osób (984 mężczyzn i 1016 kobiet). Zostały one po-
przedzone badaniem pilotażowym w grudniu 2004 r. i w maju oraz w
czerwcu 2005 r. na grupie badawczej 240 osób. Za narzędzie badawcze
posłużył Kwestionariusz Stalkingu opracowany przez M. Lattanzi i G.
Oddi. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że 12% obywateli
Polski jest lub było osobą pokrzywdzoną przez stalkerów. 72% ofiar sta-
nowiły kobiety wobec 28% mężczyzn. 83% ofiar wskazywało jako swo-
jego prześladowcę mężczyznę. Sprawcami byli w przeważającej mierze
mężczyźni w wieku poniżej 40 lat (76%). Aż w 88% przypadków istniała
relacja znajomości pomiędzy ofiarą i napastnikiem, a w 58% był nim
partner lub były partner ofiary. Średni okres prześladowania wynosił
półtora roku. Najdłuższy okres prześladowania wynosił 8 lat. Jedynie
15% poszkodowanych zgłosiło fakt prześladowania na policji. 62% ofiar
stwierdziło, że doświadczenie stalkingu wpłynęło negatywnie na ich
życie i zdrowie, spowodowało poczucie zagrożenia, niepokój, zaburze-

13 D. A. Maran., M. Zedda., A. Varetto., J. Munari., Stalking Victimization
among Italian University Students, Gender&Behavior (12), 2014, s. 675



68

nia psychosomatyczne, problemy w relacjach interpersonalnych itp. 22%
poszkodowanych nie opowiedziało nikomu o tych wydarzeniach. Jedy-
nie w 73% przypadków prześladowanie już się zakończyło, w 27% nadal
trwało w momencie badania14.

D. Woźniakowska-Fajst15 postawiła w swoich badaniach hipotezę
badawczą dotyczącą sprawców stalkingu. Według niej są to osoby z
zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości, co czyni ich
bardziej skłonnymi do popełnienia tego rodzaju czynów. Było to pierw-
sze w Polsce reprezentatywne badanie aktowe na próbie ogólnopolskiej.
Analiza objęła 281 akt spraw i miała charakter ilościowo-jakościowy.
Okazało się, że różnego rodzaju anomalie psychiczne miało 28% spraw-
ców i 30% sprawczyń. Niejednokrotnie zachowania sprawców sugero-
wały możliwość występowania zaburzeń osobowości, jednak nie zostało
to sprawdzone, ponieważ zaburzenia osobowości nie zwalniają z odpo-
wiedzialności karnej. W badanych sprawach zdiagnozowano m.in. takie
typy zaburzeń osobowości jak: nieprawidłowe style przywiązania, nar-
cystyczne zaburzenia osobowości, osobowość typu bordeline, osobowość
nieprawidłowa, dyssocjalna, psychopatia, osobowość zależna, osobo-
wość paranoiczna, schizoidalna, niedojrzała, historioniczna, zaburzenia
psychiczne. Okazało się także, że występują różnice w relacjach łączą-
cych ofiary ze sprawcami i sprawczyniami, jeśli przeanalizować je pod
kątem płci stalkerów, co widać w tabeli 6.

Tabela 6. Relacja łącząca ofiarę stalkingu ze sprawcą/sprawczynią
Sprawczyni Odsetek Sprawca Odsetek

Obecny partner/ka 1 2,8 12 5,0
Były partner/ka 4 11,1 130 54,4
Przyjaciel/przyjaciółka
(obecni i byli)

4 11,1 3 1,3

Dalsza osoba znajoma 16 44,4 57 23,8
Członek rodziny 6 16,7 12 5,0
Osoba obca 5 13,9 25 10,5
Razem: 36 100,0 239 100,0

Źródło: Woźniakowska-Fajst, 2019, s. 227.

14 J. Skarżyńska-Sernaglia., Stalking: od miłości do zbrodni – nowe wyzwania dla
psychologii, kryminologii i zespołów interdyscyplinarnych przeciwdziałających przemo-
cy, [w:] E. Szafrańska., A. Szołtek (red.). Psychologia na rzecz bezpieczeństwa
publicznego, Szczytno 2009 , s. 77-78

15 D. Woźniakowska-Fajst., Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Stu-
dium kryminologiczne, Warszawa 2019, 22-23, 203-217
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Wśród osób pokrzywdzonych dominowały osoby młode. Średnia
wieku ofiary stalkingu w tych badaniach to 34 lata, a mediana wyniosła 31
lat. Co czwarta osoba pokrzywdzona nie przekroczyła 26 roku życia. Naj-
młodsza miała 10 lat, a najstarsza 82 lata. Były to zwykle kobiety, które sta-
nowiły 82% próby badawczej. 56% ofiar było rodzicami. Najczęściej po-
krzywdzeni pracowali na stanowisku sprzedawcy, należeli do wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów lub uczyli się. Duża grupa była pracowni-
kami fizycznymi. Stalkerzy zwykle nękali jedną ofiarę (83% przypadków),
11% nękało dwie osoby, 5% trzy osoby, a 2% cztery ofiary16.

Z roku na rok rośnie liczba przestępstw stwierdzanych i wykry-
tych (zob. wykres 1). Jeśli chodzi o przestępstwa stwierdzone, w 2016 r.
było ich o 23% więcej niż w roku 2012. Z danych policyjnych wynika, że
wykrytych zostaje od 78 do 85% przestępstw stwierdzonych, co oznacza,
że w 4 na 5 przestępstw udaje się policji zidentyfikować sprawcę lub
sprawców17.

Wykres 1. Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych

Źródło: Marczewski, 2018, s. 311.

Przytoczone przez Raszkowską18 wnioski z badań wykazały, że
ofiarami stalkingu są najczęściej kobiety w wieku powyżej 40 lat (64%
ofiar). Ofiarą może być: były małżonek, konkubina, gwiazda filmu, spor-
tu albo estrady, znany polityk. Sprawca nawiedza ofiarę niespodziewa-
nie w domu, w pracy, w różnych innych miejscach. Przysyła niechciane

16 Ibidem, s. 234, 240, 245-246
17 M. Marczewski., Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle da-

nych statystycznych, [w:] Mozgawa M. (red.), Warszawa 2018, s. 311)
18 M. Raszkowska., Stalking jako problem społeczny, Przegląd Policyjny,

Szczytno 2013, s. 217-218
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prezenty, kwiaty, listy, dzwoni wielokrotnie w środku nocy. Namawia
do: aktów seksualnych, małżeństwa, wycieczek i imprez. Wszelkie od-
mowy traktuje jako sygnał do intensyfikacji wysiłków. Stalker zbiera
osobiste rzeczy ofiary, jej zdjęcia, może wdzierać się do mieszkania,
niszczyć przedmioty, grozić. Zachowania tego typu są wstępem do
przestępstw zagrażających życiu i zdrowiu osoby prześladowanej, ta-
kich jak: zranienie, zgwałcenie, zabójstwo. Autorami stalkingu są za-
równo osoby psychotyczne, jak i niepsychotyczne. Większość stalkerów
stanowią osoby niepsychotyczne, w odniesieniu do których mówi się o
stylach osobowości autorów stalkingu, nie zaś o psychopatologii. Wyka-
zują oni rozmaite zaburzenia, takie jak: zaburzenia z pogranicza borderli-
ne (osobowość chwiejna emocjonalnie, wahania nastroju, napady inten-
sywnego gniewu, niestabilny obraz siebie, emocjonalne związki inter-
personalne, silny lęk przed odrzuceniem i gorączkowe wysiłki, aby te-
mu zapobiec, działania autoagresywne, chroniczne uczucie pustki), nar-
cystyczne zaburzenia osobowości oraz zaburzenia zachowania typowe
dla depresji, zaburzenia adaptacji. Mają oni skłonność do uzależnień od
różnych substancji. Stalker ma zafałszowane poczucie własnej wartości,
silnie uzależnione od osoby, która go porzuciła. Odrzucenie wzbudza w
nim poczucie wstydu i poniżenia, wpływa to na obniżenie się jego sa-
mooceny. W celu pozbycia się go, stara się sprawować kontrolę nad ży-
ciem swej ofiary. Prowadzi to do nachodzenia tej osoby, szukania z nią
kontaktu, składania propozycji, wysyłania listów, prezentów, aranżo-
wania spotkań. Dalsze kontakty z ukochaną pozwalają mu na odzyska-
nie równowagi i powrót do poprzedniego poziomu samooceny. Stalker
nie zawsze kieruje się względami uczuciowymi, główną motywacją jego
działania jest często jedynie chęć przeciwstawiania się decyzji rozstania,
którą podjęła druga strona. Stalking jest przestępstwem wnioskowanym,
czyli ściganym na wniosek pokrzywdzonego.

5. Działanie nakierowane przeciw stalkerem
W polskim prawie stalking jest uważany za zjawisko uderzające w

wolność drugiego człowieka, choć przyznanie mu takiego statusu nastą-
piło niedawno. Podstawą do mówienia o odpowiedzialności sprawcy
jest art. 30 i 31 Konstytucji RP. Działania podejmowane przez stalkerów
wymierzone są w dobro prawne, którym jest wolność jednostki. Instytu-
cja tzw. stalkingu została wprowadzona do polskiego prawa karnego 6
czerwca 2011 r. Przedmiotem ochrony jest dobrostan psychiczny, a więc
wolność od niechcianego towarzystwa. Strona przedmiotowa polega na
uporczywym nękaniu ofiary przez stalkera. Ogranicza on wolność jed-
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nostki. Dlatego, aby uznać to za przestępstwo wymaga się, żeby prze-
stępstwo było popełnione na szkodę osoby, która jest uporczywie nęka-
na lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Ponadto uporczywe nękanie
musi wzbudzać uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub
istotnie naruszać jej prywatność. Poczucie zagrożenia trzeba interpreto-
wać z punktu widzenia pokrzywdzonego (kategoria subiektywna). Su-
biektywna ocena pokrzywdzonego musi być uzasadniona okoliczno-
ściami (kategoria obiektywna – abstrakcyjna), czyli kategoria subiek-
tywna jest zrównoważona kategorią obiektywną. Poczucie zagrożenia
uzasadnia się okolicznościami, jeśli każdy człowiek o podobnej do po-
krzywdzonego osobowości i w takiej sytuacji prawdopodobnie odczu-
wałby poczucie zagrożenia. Innym skutkiem obok wzbudzenia strachu
jest naruszenie prywatności. Pojęcie prywatności pojawia się po raz
pierwszy w polskim kodeksie karnym. Prawo do prywatności jest gwa-
rantowane art. 47 Konstytucji RP. Artykuł 23 k.c. zawiera katalog dóbr
osobistych, związanych z jednostką ludzką. Jeśli sprawca wkroczy w
sferę życia pokrzywdzonego w sposób istotny, wyczerpie to znamiona
przestępstwa19.

Stalking jest w Polsce przestępstwem od 6 czerwca 2011 r. Prze-
stępstwo to w polskim kodeksie karnym zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 3. Według art. 190a. § 1: „kto przez uporczywe nęka-
nie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione
okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Podobnej karze podlega
osoba podszywająca się pod kogoś innego, wykorzystująca jego wizeru-
nek albo inne dane osobowe w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej
lub osobistej. Ściganie takiego przestępstwa następuje na wniosek po-
krzywdzonego. Z kolei w art. 190a § 3 k.k. ujęto określony typ kwalifi-
kowany przestępstwa uporczywego nękania, polegającego w głównej
mierze na spowodowaniu tymi konkretnie czynnikami skutku w postaci
targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. Jeśli to nastąpi, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat.

Istotą tego ostatniego zapisu jest więc targnięcie się na własne ży-
cie. Nie ma znaczenia, jaki będzie skutek tego czynu, tzn. czy samobój-
stwo zostało dokonane, czy też pokrzywdzony jedynie usiłował je po-
pełnić. Wystarczy stwierdzenie, że jedno z opisanych w art. 190a § 1 lub
2 k.k. przestępstw było zasadniczą przyczyną targnięcia się na życie po-

19 J. Chamernik., Przestępstwo stalkingu w regulacji kodeksu karnego, Siedlce
2013, s. 308-311
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krzywdzonego. Jak więc widać, przestępstwo stalkingu traktowane jest
w polskim prawie bardzo poważnie. Jest to ważne, ponieważ ofiarą
stalkingu może być każdy, również osoba całkowicie obca dla prześla-
dowcy. Najczęściej sprawcami są mężczyźni poniżej 40 roku życia, oso-
by psychotyczne i niepsychotyczne. Stalker ma zafałszowane poczucie
własnej wartości, jest uzależniony od osoby, która go odrzuciła. Zwykle
stalking dotyczy osób powiązanych więzami rodzinnymi lub tworzą-
cych związek partnerski. Wywiera negatywny wpływ na ofiarę, u której
może powstać trauma, poczucie zagrożenia, ataki paniki, niepokój, de-
presja, fobia, obniżenie poczucia własnej wartości, utrata zaufania do
innych itp. Ofiara, aby uwolnić się od stalkera musi niejednokrotnie
zmienić swoje życie, np. miejsce zamieszkania czy pracy. Na szczęście
polskie prawo dostrzegło już problem stalkingu i umożliwia ochronę
ofiary. Jest to istotne, gdyż liczba dostępnych sposobów nękania zwięk-
sza się wraz z rozwojem technologicznym.

Streszczenie:
Stalking jest przestępstwem uporczywego nękania, mające na celu

świadome prześladowanie ofiary zarówno w świecie realnym jak i cy-
berprzestrzeni. Około 12% Polaków doświadczyło zjawisk związanych z
prześladowaniem, a według statystyk to zjawisko wciąż przybiera na
sile. Celem artykułu jest prezentacja zjawisk związanych ze stalkingiem
w tym typologii sprawców stalkingu i ich metod działania. Przytoczone
zostaną wnioski z badań, które zostały przeprowadzone na terenie Pol-
ski. W artykule także podejmiemy kwestię omówienia wybranych dzia-
łań nakierowanych przeciwko stalkingowi.

Słowa kluczowe: przemoc emocjonalna, stalking, nękanie, prze-
stępstwo, stalker

Summary:
Stalking threat. Characteristics of the phenomenon
Stalking is a crime of persistent harassment aimed at deliberately

stalking the victim in both the real world and cyberspace. About 12% of
Poles experienced phenomena related to persecution, and according to
statistics, this phenomenon still growing. The aim of the article is to pre-
sent phenomena related to stalking, including the typology of stalking
offenders and their methods of operation. The conclusions of the rese-
arch that were carried out in Poland will be quoted. In the article, we
will also discuss the selected actions against stalking.

Keywords: emotional violence, stalking, harassment, crime, stalker
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Beata Kuźniarowska

Wirtualny świat – realne zagrożenia.
Uzależnienie od mediów cyfrowych

1. Uzależnienie – podstawowe informacje
Uzależnienie stanowi bardzo dużą potrzebę realizowania danej

czynności bądź przyjmowania konkretnej substancji. Bez względu na to-
warzyszące objawy występowania uzależnienia, najczęściej określa się je
jako psychiczną, organiczną bądź psychosomatyczną konieczność zaspo-
kajania konkretnej potrzeby. Przez co uzależnienie stanowi mentalne lub
organiczne ześrodkowanie na danej potrzebie, która występuje na samej
górze hierarchii wartości tej osoby. Podstawa takiego typu zachowania
jest charakterystyczna konstrukcja psychiczna, która zaczyna funkcjono-
wać pod oddziaływaniem odpowiednich czynników psychologicznych
bądź środowiskowych. Najczęściej uzależnienie powstaje jako wynik za-
miennego zaspokojenia innej równie istotnej dla jednostki potrzeby. Za-
zwyczaj przyczyną występowania uzależnienia jest blokada innej ważnej
wartości, np. uznania, miłości, akceptacji, itp. wówczas blokada ta uak-
tywnia inną potrzebę, którą jest dużo prościej zaspokoić, a ponadto od-
czuwanie satysfakcji jest natychmiastowe. Przez takie zachowanie czło-
wiek zmniejsza niekorzystne emocje jakie powstają poprzez niemożność
zaspokojenia tej najważniejszej potrzeby. Innymi słowy uzależnienie jest
potrzebą powtarzania zachowań, które dają uspokojenie, spokój i radość.
Prostota w zaspokajaniu nowo powstałej potrzeby daje satysfakcję, która
wypiera ze świadomości wcześniejszą potrzebę. Jednakże osoba która jest
uzależniona nie zdaje sobie sprawy z tego, iż korzysta z mechanizmu za-
stępczego zaspokajania danej potrzeby1.

Stan jaki występuje jako efekt przyjmowania jakiejś substancji (np.
alkohol, narkotyki) bądź podejmowania jakiejś czynności (np. hazard, za-
kupoholizm) jest nazywany uzależnieniem. Na początku zachowania takie
dają jednostce przyjemność, jednakże z upływem czasu stają się przymu-
sowe i mają niekorzystne oddziaływanie na życie człowieka i jego obo-
wiązki, a także na stan jego zdrowia. Często jednostka która jest uzależnio-
na nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie posiada kontroli nad własnym za-

1 D. Becelewska, Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie?, Problemy Opie-
kuńczo Wychowawcze, 2000, nr 3, s. 44.
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chowaniem i stwarza problemy nie tylko sobie ale i osobom z najbliższego
otoczenia. Obecnie duża liczba osób jest w sposób patologiczny zależna od
niektórych zachowań. Powodami takiego stanu jest m.in:

 To, iż nie wszystkie osoby zajmujące się ta problematyką, na-
zywają to zjawisko uzależnieniem;

 Uzależnienia od nowych mediów jest dotychczas w niewielkim
stopniu rozpoznane podczas badań naukowych;

 W naukach z obszaru pedagogiki współczesnej temat uzależ-
nień jest rzadko poruszany;

 Problem uzależnień ma cechy interdyscyplinarne bądź multi-
dyscyplinarne2.

Kwestia uzależnień jest trudna to zbadania, ponieważ często bra-
kuje jednego stanowiska co do omawianego problemu3. Natomiast ak-
tualnie występuje duży wachlarz uzależnień, co dodatkowo utrudnia
jednoznaczne jego zdefiniowanie. W piśmiennictwie najczęściej wskazu-
je się jednak na trzy jego rodzaje: uzależnienie psychiczne, fizyczne i
społeczne. Uzależnienia te różnią się między sobą jednakże w pewnym
stopniu mają podobne właściwości. Bardzo często uzależnienie psy-
chiczne jest wynikiem uzależnienia społecznego, natomiast uzależnienie
społeczne może być wynikiem psychicznego, które może wywołać uza-
leżnienie fizyczne. Ponadto uzależnienie można podzielić na uzależnie-
nie od przyjmowania środków psychoaktywnych, od zaspokajania wła-
snych popędów, od robienia jakiś rzeczy,a także od podtrzymywania
konkretnej relacji społecznej4.

Reasumując problem uzależnienia jest tematem, który jest trudny
do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ występuje duży wachlarz
uzależnień różniący się między sobą m.in. elementem stanowiącym
źródło uzależnienia, skutkami jakie wywołuje oraz metoda zwalczania.
Jednakże niezależnie od rodzaju uzależnienia mają one wspólną cechę,
którą jest chociażby niemożność zaprzestania poddawania się temu uza-
leżnieniu.

2 W. Furmanek, Zagubione i zaniedbane obszary pedagogiki [w:] Możliwości i
strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – konteksty edu-
kacyjne i społeczne, red. K. Barłóg, E. Kensy i M. Rorat, Rzeszów 2012, s.13–55.

3 W. Furmanek, Model człowieka paradygmatem nauk pedagogicznych, „Edukacja
– Technika – Informatyka”, Rocznik Naukowy nr 3, 2012, s. 25–42

4 D. Becelewska, Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie?, Problemy Opie-
kuńczo Wychowawcze, 2000, nr 3, s. 45



77

2. Podłoże uzależnień od mediów cyfrowych
Rozpowszechnienie się mediów cyfrowych spowodowało nowy

rodzaj uzależnień. Jest ono analizowane na równi z uzależnieniami od
różnych substancji psychoaktywnych. Nieustanne zwiększanie się skali
uzależnienia jest spowodowane tym, iż występuje ogólnodostępność
nowych mediów. Zatem uzależnienia od nowych mediów są precyzyj-
nie powiązane z dynamicznym rozwojem techniki. Zaledwie kilkanaście
lat temu mały procent osób posiadał dostęp do Internetu i korzystał z
niego przez kilka godzina na dobę. Jednak aktualnie dostęp do sieci ma
praktycznie każdy a ilość spędzanego czasu na Internecie uległ znacz-
nemu wydłużeniu. Coraz dłuższy czas, jaki jednostki spędzają w sieci,
często jest traktowany jako wyznacznik rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego, jednakże jest to też czynnik ukazujący niebezpieczeństwo
uzależnienia od Internetu i nowych mediów które się z nim wiążą5. W
piśmiennictwie a także w potocznym rozumieniu uzależnienie od no-
wych mediów najczęściej jest określane mianem takich kategorii jak:
siecioholizm, internetoholizm, uzależnienie internetowe, uzależnienie
komputerowe, zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu, in-
foholizm6, patologiczne używanie Internetu, cyber zależność7.

Ponieważ występuje niejednoznaczność co do kryteriów diagno-
stycznych oraz jedna powszechnie uznawana definicja uzależnienia od
nowych medióww literaturze występuje bardzo dużo różnych określeń
na ten problem np. siecioholizm lub sieciozależność, patologiczne użyt-
kowanie Internetu, zespół uzależnienia od Internetu itp8.

Powyższe terminy można jednak zdefiniować jako brak kontroli,
bez występowania typowych skutków chorobowych np. zatruć. Taka
sytuacja ma miejsce kiedy jednostki za dużo czasu korzystają z nowych
technologii co wiąże się z występowaniem wielu nieprzyjemnych sytu-
acji w życiu poprzez zaniedbywanie swoich obowiązków i relacji z naj-
bliższymi a w dużym stopniu wpływa na stan fizyczny, psychiczny,

5 A. Andrzejewska, J. Bednarek, Infoholizm, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WSP TWP, Warszawa 2014, s. 216.

6 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowa-
nia młodzieży, Impuls, Kraków 2012, s. 93.

7 K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologicz-
na, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s.34.

8 W. Furmanek, Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii interneto-
wych), „Dydaktyka Informatyki” 9, 2014, s. 52.
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społeczny i ekonomiczny osoby uzależnionej. Zatem uzależnienie to ma
wpływ na wiele obszarów ludzkiego życia9.

Wielu badaczy jest zdania, iż występuje wiele sposobów na to by
się uzależnić od nowych mediów, lecz każdy z tych sposobów współ-
oddziałuje psychospołeczno-biolologicznie nażycie jednostki. Szacuje się
iż uzależnienie od nowych mediów będzie stanowiło plagę XXI wieku.
Jest to wywołane miedzy innymi coraz większym dostępem do sieci i
zwiększającą się liczbą osób która z korzystna10.

Obecnie dostęp do Internetu występuje praktycznie w każdym
domu niezależnie od tego czy mieszka się w mieście czy na wsi. Nawet
w najodleglejszych miejscach spotkać się można z występowaniem sieci
co daje możliwość korzystania z niej bez względu na miejsce przebywa-
nia. Ponadto występuje obecnie możliwość korzystania z nowych me-
diów niezależnie czy się jest w domu czy w pracy, szkole lub w podró-
ży. Pozwala to na bycie online całą dobę bez przerwy co zwiększa szan-
se na uzależnienie się od wirtualnego świata. To właśnie ta łatwość w
dostępie do nowych mediów będzie głównym powodem coraz większej
liczby osób uzależnionych w najbliższych latach.

3. Objawy uzależnienia
Według psychoterapeuty Bohdana Woronowicza problematyka

uzależnienia od nowych mediów ma miejsce wtedy, gdy jednostki za-
czynają coraz więcej czasu spędzać na korzystaniu z nich a ponadto na-
gradzają samych tym że mogą z nimi obcować co daje im odprężenie
oraz możliwość ucieczki od codziennych problemów. Analizując uza-
leżnienie od nowych mediów w takich samych kategoriach jak inne uza-
leżnienie to wówczas objawami, świadczącymi o uzależnieniu byłoby:

 Użytkowanie nowych mediów przez coraz dłuższy czas, kosz-
tem zaniedbania innych zainteresowań które były dotychczas ważne dla
jednostki,

 Zaniedbywanie istotnych obowiązków zarówno rodzinnych jak
i zawodowych,

 Występowanie coraz częstszych konfliktów z najbliższymi w
związku z spędzaniem czasu w wirtualnym świecie,

 Kłamanie dotyczące rzeczywistego czas spędzonego w sieci,

9 Ibidem
10 W. Furmanek, Antropoinfosfera współczesnego człowieka, „Dydaktyka informa-

tyki. „Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się” nr 8 /2013, s. 49-74.



79

 Chęć kontrolowania czasu jakie się poświęca na korzystanie z
nowych mediów,

 Wydanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup nowego
sprzętu czy różnych akcesoriów związanych z użytkowaniem nowych
mediów,

 Ukazywanie rozdrażnienia bądź nawet agresji kiedy utrudnio-
ne lub niemożliwe jest korzystanie z dostępu do sieci11.

Proces uzależnienia się od nowych mediów, w tym od Interne-
tu ma najczęściej 3 fazy:

1. Najpierw korzystanie z sieci tak samo jak u nie uzależnionych
osób jest źródłem wiedzy, rozrywki, pracy oraz komunikacji, czyli wy-
stępuje skuteczne wykorzystanie sieci.

2. Następnie ma miejsce proces zbyt dużego użytkowania nieko-
niecznie nakierowanego na rzeczywiste potrzeby.

3. Ostatnia faza cechuje się czynnikiem destrukcyjnym, gdzie jed-
nostka uzależniona albo ogranicza albo zupełnie porzuca z wykonywa-
nia swoich obowiązków rodzinnych, zawodowych, czy społecznych a
czas ten poświęca na aktywność w sieci12.

Według Marka Griffithsa wskazać można na sześć powodów, z
których jeżeli spełni się trzy, to wówczas można rozważać występowa-
nie problemu z nadmiernych korzystaniem z Internetu:

1. Dominacja – ma miejsce kiedy, użytkowanie sieci staje się naj-
istotniejszą czynnością w ciągu dnia. Objawami jest m.in. zaabsorbowa-
nie emocjonalne oraz myślowe, również wtedy kiedy jednostka nie ma
możliwości korzystania z sieci.

2. Zmiana nastroju – występuje, gdy użytkownik korzysta z Inter-
netu po to, aby poprawić sobie nastrój albo zapomnieć o problemach.

3. Zwiększona tolerancja – stanowi proces większego zapotrzebo-
wania na użytkowanie sieci, wówczas nastrój jednostki się poprawia a
ona sama musi coraz więcej przebywać w wirtualnym świecie.

4. Zespół abstynencyjny – zmniejszenie albo brak sposobności ko-
rzystania z Internetu wywołuje niekorzystne stany psychiczne do któ-
rych np. rozdrażnienie lub niepokój.

5. Konflikt – występuje między osoba nadużywającą korzystanie z
sieci a jejnajbliższym otoczeniem oraz obowiązkami.

11 B. T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd.
Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 476.

12 A. Augustynek, Uzależnienie komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, tera-
pia, Difn, Warszawa, s. 46.
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6. Nawroty – dynamiczne, niekontrolowane korzystanie z sieci, wy-
stępujące po czasie ograniczonego bądź kontrolowanego użytkowania13.

Z kolei K.S. Young wskazuje na kilka typów uzależnień od Internetu:
 erotomanię internetową;
 socjomanię internetową (tj. uzależnienie się od relacji z innymi

osobami przez Internet i związane relacji w świecie rzeczywistym);
 przeciążenie informacyjne (porywcze przewijanie treści infor-

macji co wywołuje zmniejszenie sprawności psychicznej);
 uzależnienie od komputera (konieczność spędzania czasu przy

nieustannie włączonym komputerze)14 .
Osoba uzależniona przez długi czas nie jest świadoma tego, iż nie

potrafi żyć bez nieustannego obcowania z nowymi mediami. Pojawiają-
ce się problemy związane z pracą i relacjami z rodziną i najbliższymi
często są przez nią lekceważone. Zatem najczęściej to inne osoby pierw-
sze zauważają problem u chorego i starają się mu pomóc. Jednakże aby
udało się wyleczyć jednostkę z uzależnienia, to w głównej mierze ona
sama musi chcieć uwolnić się od nałogu.

4. Skutki uzależnienia
Problematyką przyczyn uzależniania się jednostek od nowych

mediów zajmowała się m.in. I. Pospiszyl, która uważała, że cały świat
elektronicznych mediów można by porównać do nowoczesnej baśni XXI
wieku skierowaną zarówno do dorosłych jak i do dzieci. Za sprawą ko-
rzystania z nowych mediów każdy może mieć dużą liczbę przyjaciół,
nawet na to nie zasługując. Ponadto każdy może wykreować się jak tyl-
ko chce, może być pięknym i mądrym nawet jeśli rzeczywistość jest cał-
kiem inna. Ponadto istnieje możliwość zwiedzania świata, podróżowa-
nia i odkrywania nieznanych miejsc nie wychodząc nawet z domu. Po-
nadto świat mediów jest bardzo uniwersalny, powszechny dla wszyst-
kich, a także akceptowalny. Uwarunkowania psychologiczne jednostki
dotyczące rozwoju uzależnień najczęściej są związane z osobowością
neurotyczną człowieka i z jego poziomem występowania wysokiego
ryzyka uzależnień, a także z predyspozycjami kompulsywnymi oraz z
niewłaściwą samooceną, brakiem dojrzałości oraz z uczuciem osamot-

13 Sz. Wójcik, Problem nadużywania Internetu [w:] Nadmierne korzystanie z
komputera i internatu przez dzieci i młodzież, Fundacja Dzieci Niczyje, War-
szawa 2012, s.7.

14 M. Laskus, Uwięzieni w sieci, „Chip” 2005, nr 11.
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nienia. Aczkolwiek specyfiką uzależnienia od nowych mediów jest to, iż
posiadają one wyjątkowe gdyż, same w sobie nasilają dodatnie bodźce15.

W pracy P. Schuhler i M. Vogelgesang został przedstawiony inte-
resujący dyskurs dotyczący cech skutków jakie wywołują uzależnienia
od Internetu. Zdaniem autorek najczęstszym następstwem nieposiada-
nia umiaru w użytkowaniu nowych technologii cyfrowych są zarówno
zaburzenia natury psychicznej, jak i przebywanie w nierzeczywistym
świecie, a dodatkowo immersja, przez którą świat prawdziwy znacznie
traci na znaczeniu w hierarchii wartości takiej osoby, a ponadto świat
występujący w siecijest coraz ważniejszy, co w dużym sposób zakłóca
funkcjonowanie jednostki w życiu codziennym. Ma to wpływ nie tylko
na życie zawodowe i na wydajność pracy, ale także na stosunki z bli-
skimi i ogólne relacje międzyludzkie. Zmianie ulega sposób spędzania
wolnego czasu, co z kolei ma wpływ na zmiany w obszarze osobowości,
zmienia się poczucie własnej wartości i umiejętność nawiązywania no-
wych znajomości w rzeczywistym świecie. Ponadto występuje immer-
sja, której towarzyszą pozytywne uczucia flow, tzn. uczucie uniesienia,
które można porównać do pasji tworzenia czegoś nowego. Pełne odda-
nie się jakiejś aktywności związanej z nowymi mediami często całkowi-
cie jest poza kontrolą uzależnionej osoby. Ponieważ świat wirtualny jest
bardzo atrakcyjny to jednocześnie świat realny staje się miejscem w któ-
rym nic się nie dzieje i w którym nie warto przebywać. Obcowanie z
nowymi mediami przez większość czasu z pozoru nie wywołuje zmę-
czenia, jednakże powoduje zupełną utratę poczucia czasu. Osoba uza-
leżniona zaniedbuje dotychczasowe obowiązki co ma konsekwencje w
życiu zawodowym, gdyż poprzez nieefektowną pracę osoba taka może
zostać z niej zwolniona. Ponadto zaczyna się często u takich osób poja-
wiać osamotnienia powrót do rzeczywistego świata jest dla nich nie-
atrakcyjny i niezadawalający16.

B. T. Woronowicz zauważa, iż komputer bardzo często staje się
zamiennikiem kontaktów z rodziną, zabaw z innymi dziećmi, czytania
książek oraz aktywności fizycznej. Wiele dzieci wybiera komputer jako
podstawową formę spędzania czasu. Zbyt szybkie rozpoczęcie korzy-
stania z komputera, a zwłaszcza korzystanie bez nadzoru osób doro-
słych może spowodować to, iż zamiast doskonałego narzędzia do nauki

15 K. Panasiuk, B. Panasiuk, Uzależnienie od komputera i Internetu – wybrane
problemy, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwar-
talnik 1/2017, s.71.

16 Ibidem, s. 74.
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czy pracy a także źródła radości stanie się ogromnym zagrożeniem oraz
powodem wielu problemów. Pozostawienie dziecka samego z kompute-
rem może doprowadzić nawet do uzależnienia. Zbyt długie spędzanie
czasu przed komputerem naraża dziecko także na duże problemy
zdrowotne, tak te fizyczne (niewłaściwe rozwijanie się układu kostno-
mięśniowego czy pogarszanie się postawy doprowadzające nawet do
wad) jak i psychiczne. Podczas rozwijania się układu nerwowego oraz
kształtowania się psychiki dziecka zbyt duża ilość wielobarwnych obra-
zów z monitora oraz towarzyszące im dźwięki mogą spowodować po-
wstanie zaburzeń emocjonalnych, problemów z koncentracją oraz wy-
obcowanie w świecie rzeczywistym. Dodatkowo różnorodność emocji
pochodząca od przeżyć w wirtualnej rzeczywistości mogą spowodować
zakłócenia więzi emocjonalnej z najbliższymi. Natomiast sceny przemo-
cy jakie pojawiają się na ekranach mogą wywołać w dziecku agresję oraz
napędzać je do zachowań destrukcyjnych17.

Poddając analizie wyniki badań przeprowadzonych w ciągu
ostatnich lat wyróżniono zestaw czynników, które determinują nad-
mierne korzystanie a w późniejszym etapie uzależnienie od Internetu.
Wymienić pośród nich należy:

 negatywne następstwa korzystania z Internetu pojawiają się
zdecydowanie częściej u introwertyków oraz i osób o małym wsparciu
ze strony najbliższych oraz społeczeństwa,

 zależność jaka występuje między poszukiwaniem doznań (ska-
la zajmująca się badaniem rozhamowania) oraz patologicznym korzy-
staniem z Internetu;

 wyraźny związek pomiędzy ugodowością oraz surfowaniem w
sieci w wolnym czasie);

 występujący wysoki poziom neurotyczności u ludzi uzależnio-
nych od Internetu powoduje zmniejszoną zdolność panowania nad popę-
dami, przy jednoczesnym wyższym poziomie lęku oraz nadmiernym sa-
mokrytycyzmie, połączonym z doświadczaniem uczucia osamotnienia;

 cechami przyśpieszającymi uzależnienie od Internetu są nie-
uporządkowanie (zaliczające się do poszukiwania nowości) a także pe-
symizm (zaliczający się do unikania szkody);

17 B. T., Woronowicz., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wyd.
Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
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 wyraźny związek między częstotliwością przeglądania stron
Internetowych oraz psychotycznością18.

Główny problem osoby uzależnionej to odizolowanie się od ota-
czającego ją świata, zaniechania realizowania się w nim, brak aktywno-
ści, separowanie się od innych ludzi oraz brak porozumiewania się z
nimi w prawdziwym świecie, ucieczka do rzeczywistości wirtualnej
przed problemami świata realnego. Ludzie często uciekają do cyber-
przestrzeni z powodu zainteresowania tym światem, ale także z powo-
du głęboko skrywanych kompleksów oraz zbyt niskiej samooceny i bra-
ku wiary we własne możliwości19.

Następstwa uzależnienia od Internetu można rozdzielić na psy-
chologiczne oraz społeczne. Pośród następstw psychologicznych wy-
mienić można: umocnienie postawy egocentrycznej; depresje wywołane
niedostępnością Internetu; zakłócenia w określeniu własnej tożsamości;
ograniczenie zainteresowań oraz efektywności intelektualnej; zanikanie
więzi emocjonalnych z rodziną oraz najbliższymi (emocje zostają prze-
niesione do sieci); zanikanie umiejętności komunikacji niewerbalnej
(osoba uzależniona od Internetu nie potrafi odczytywać wiadomości w
takiej formie); fobie społeczne (dążenie do unikania kontaktów osobi-
stych). Następstwami społecznymi są natomiast: utracenie zaintereso-
wania wszelakimi formami aktywności społecznej; lekceważenie rodzi-
ny nauki oraz pracy; brak unormowania cyklu dobowego, zwłaszcza
prawidłowego snu; częste problemy finansowe (wydawanie pieniędzy
na dostęp do sieci oraz sprzęt elektroniczny); brak dbania o zdrowie
(nieprzespane noce, brak regularnych i zdrowych posiłków) które po-
woduje osłabienie organizmu i większe ryzyko zachorowania20.

5. Profilaktyka i leczenie uzależnień od nowych mediów
Profilaktyka jest działaniem mającym na celu zapobieganie poja-

wieniu się lub rozwojowi niepożądanych zachowań problemowych po-
wiązanych z korzystaniem z nowych mediów21.

18 K. Kaliszewska., Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psycholo-
giczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

19 J. Gajda, Media w komunikacji, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w
Warszawie, Warszawa 2002.

20 M. Filipiak, Homo communicans wprowadzenie do teorii masowego komuniko-
wania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

21 E. Krzyżak-Szymańska, Uzależnienie technologiczne wśród dzieci i młodzieży,
Kraków 2018, s.133
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M. Goetz podjęła próbę odpowiedzi na to, jak uchronić dziecko
przed tym by nie uzależniło się od komputera. Według niej, w profilak-
tyce uzależnienia od nowych mediów istotne jest zaznajomienie się z
problemem uzależnienia behawioralnego. Specjaliści zajmujący się ba-
daniem tego problemu przedstawiają również szereg zaleceń by ustrzec
dziecko od uzależnienia:

1. Dziecko od początku korzystania z komputera powinno być
uczone że służy on głównie do pracy i nauki, a rozrywka jest tylko do-
datkiem. Badania ukazują, iż dzieci oraz młodzież korzystające z kom-
putera i dostępu do sieci w nauce rzadziej się uzależniają, a samo korzy-
stanie z nich jest zdrowsze.

2. Należy kontrolować jak dziecko używa komputera, jakie czyn-
ności na nim wykonuje, przez jaki czas go używa, z kim rozmawia oraz
czy nie przeżywa zbyt skrajnych emocji podczas tego. Taka kontrola
pozwala na dostrzeżenie pierwszych objawów uzależnienie

3. Naucz dziecko zasad netykiety („Internetowego savoir-vivre”)
oraz bezpiecznego używania zasobów Internetu.

4. Należy upewnić się, że dziecko wie, że zawsze może przyjść do
najbliższych z problemem i zostanie wysłuchane, a nie ukarane czy źle
ocenione. Dzieci często nie mówią o problemach dorosłym, dzieje się tak
ponieważ boją się ich reakcji lub wydaje im się, że nikt nie przejmie się
ich problemami.

5. Powinna zostać wprowadzona taka zasada, w której na pierw-
szym miejscu stoją obowiązki a dopiero później przyjemności, a do za-
sady tej powinni stosować się wszyscy a nie tylko dzieci.

6. W komputerze z którego korzysta dziecko zainstalowany po-
winien być program nadzorujący jego aktywność w sieci.

7. Kontrolowane powinny być też gry w jakie grają najmłodsi,
muszą być one przeznaczone właśnie dla nich. Powinny zostać nie tylko
jasno ustalone zasady w jaki gry grać może dziecko, ale też powinno
zostać wyjaśnione dlaczego takie reguły są. Dziecko nie powinno usły-
szeć odpowiedzi „bo ja tak mówię”, może wówczas ukrywać przed ro-
dzicami to co robi i w jakie gry gra by nie wywoływać ich złości.

8. Dziecko powinno wiedzieć, że jest nadzorowane i kontrolowa-
ne, ale także powinno mieć czas w którym samo będzie wybierało co
robi na komputerze

9. Należy pokazać dziecku różne formy aktywności, zwłaszcza
takie które nie łączą się z Internetem i komputerem, zachęcać je do kon-
taktu z innymi dziećmi oraz rodziną.
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10.Rodzice powinni wspierać talenty oraz pasje dziecka, zwłaszcza
te które nie są związane z komputerem, powinni zachęcać dzieci do lek-
tury książek, wyrażania się plastycznie czy też uprawiania sportu.

11.Rodzic powinien być swego rodzaju przewodnikiem i autoryte-
tem w korzystaniu z Internetu

12.Należy pamiętać, iż żaden program kontrolujący aktywność
dziecka na komputerze nie zastąpi zainteresowania oraz troski rodzi-
cielskiej. Osoba dorosła nie powinna być tylko strażnikiem, powinna być
opiekunem, który pomoże oraz zrozumie dziecko22.

Zakończenie
Coraz częściej można zauważyć wydłużający się czas, jaki jest

spędzany w wirtualnej przestrzeni. Bardzo dynamiczny rozwój techno-
logii informacyjnych powoduje powstawanie nowych, nieznanych do-
tąd rodzajów uzależnień. Globalna cyfryzacja, wysoka konsumpcja i
bardzo szybkie tempo życia sprzyja rozpowszechnianiu się siecioholi-
zmu, który jest definiowany jako uzależnienie od ekranu. Występuje
duża liczba czynników powodujących uzależnienie od mediów cyfro-
wych, są to m.in.: predyspozycje genetyczne i środowiskowe, niepełno-
sprawność fizyczna bądź intelektualna, stresujące sytuacje w życiu, za-
burzenia nastroju, osobowości i rozwoju, bądź też izolacja społeczna.
Najczęstszymi objawami tego typ uzależnień jest: potrzeba korzystania
z danego medium w coraz dłuższym czasie, złe samopoczucie wynika-
jące z zerwania kontaktu z danym sprzętem, uczucie satysfakcji i radości
w trakcie korzystania z komputera lub telefonu, ograniczanie wykony-
wania innych czynności, powstanie konfliktów rodzinnych. Najczęściej
nadmierny kontakt z mediami jest ukrywany przed otoczeniem i bli-
skimi przez co jest realizowany w ukryciu. Dlatego u jednostek uzależ-
nionych występuje brak poczucia czasu. Uzależnienie od mediów cy-
frowych jest często lekceważone przez otoczenie, które nie zdaje sobie
sprawy z konsekwencji, jakie ten nałóg może wywołać zarówno u osoby
uzależnionej jak i u jej rodziny.

Streszczenie:
Uzależnienie jest to potrzeba wykonywania danej czynności bądź

przyjmowania konkretnej substancji. Problematyka uzależnień jest trudna
to analizy, ponieważ występuje dużo stanowisk w tej kwestii które różnią

22 M. Goetz, Internet, komputer, telefon. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem,
Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014
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się między sobą. Uzależnienie od nowych mediów jest analizowane naj-
częściej na równi z uzależnieniami od różnych substancji psychoaktyw-
nych. Nieustanne zwiększanie się skali uzależnienia jest spowodowane
tym, iż występuje ogólnodostępność do nowych mediów. Najczęstszymi
objawami tego typ uzależnień jest: potrzeba korzystania z danego me-
dium w coraz dłuższym czasie, złe samopoczucie wynikające z zerwania
kontaktu z danym sprzętem, uczucie satysfakcji i radości w trakcie korzy-
stania z komputera lub telefonu, ograniczanie wykonywania innych
czynności oraz powstawanie konfliktów rodzinnych.

Słowa kluczowe: nowe media, uzależnienie, Internet, smartfon,
nałóg

Summary:
Virtual world– real threats. Addiction to digital media
Addictionis a need to perform a particular action Or accept a par-

ticular substance. The problem of addictionis difficult to analyze because
tere aremany positions on this issue that differ from eachother. Addic-
tion to new media is most of ten analyze dalong with addiction to va-
rious psychoactive substances. The continua lincrease in the scale of ad
dictionis caused by the fact that thereis public access to new media.The
most common symptoms of this type of addictionare: the need to use a
given medium for anextended period of time, malaiseresulting from
breaking contact with the give nequipment, a feeling of satisfaction and
Joy while using a computer Or telephone, limiting the performance of
other activities and the emergence of family conflicts.

Keywords: new media, addiction, Internet, smartphone
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Janusz Kawa

Dekalog moralny w kontekście lat wojny i okupacji na przykładzie
literatury XX wieku.

„Najniżej upadło społeczeństwo,
które w milczeniu wysłuchuje

jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności”
Marie von Ebner-Eschenbach

Wstęp
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”1 – to słowa które chyba naj-

bardziej charakteryzują lata wojny i okupacji hitlerowskiej. Efektem
działalności faszystów był wybuch II wojny światowej, wojny, która
przyniosła okrucieństwo, terror, obawę o każdą chwilę życia, obawę o
losy najbliższych osób. To Niemcy pod dowództwem Adolfa Hitlera
rozpoczynają walkę z niewinnymi narodami zamieszkującymi tereny
Europy, Azji i Afryki i toczyły się niemalże na wszystkich morzach i
oceanach świata2. Niemcy w trakcje swojej inwazji sieją postrach, wpro-
wadzają niepewność każdej chwili życia. Przez kilka lat okupowane
narody pozbawione są wolności, tysiące ludzi ginie w obozach koncen-
tracyjnych – w komorach gazowych. Okres wojny to czas wzmożonej
działalności hitlerowskich oprawców. W tym okresie przekroczona zo-
staje bariera humanitarnego traktowania człowieka. Pod wpływem
wzmożonego terroru rodzi się chęć odwetu, chęć wyzwolenia kraju
spod tego okrutnego hitlerowskiego jarzma. Ze wszystkich państw oku-
powanych najbardziej dotkliwe straty, tak materialne, jak i moralne po-
niósł naród polski. Hitler od początku nie ukrywał, że chce uczynić z
Polaków naród niewolniczy. Swoje założenia polityczne bardzo kon-
serwatywnie realizował. Zaczął on od wyniszczenia ludności polskiej, a
w szczególności pragnął eksterminować inteligencje polską. Wobec Po-
laków w największym nasileniu zastosowano najokrutniejsze metody
terroru. Obszar Polski został uznany za największe pole doświadczalne
na wschodzie Europy. Polska, jako pierwsza przeciwstawiła się zbrojnie
niemieckiemu marszowi na podbój świata i walki podjętej 1 września

1 Z. Nałkowska., Medaliony, Wyd. Siedmioróg, Wrocław2003, s. 58.
2 Z. Mańkowski., Druga wojna światowa osądy bilanse refleksje, Wyd. Uniwersy-

tetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, s.10-14
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1939 r., czyli dnia wybuchu II wojny światowej, w nie przerwała ani na
jeden dzień, aż do dnia kapitulacji Niemiec, do dnia 9 maja 1945 r.3

Okres II wojny światowej często określa się czasami pogardy oraz
epoką pieców i krematoriów, a twórczość pisarska tamtych lat nazywana
jest literaturą kacetów. W okresie trwania wojny dokonał się ogromny
exodus ludności4. Określenia te odzwierciedlają tragizm doświadczeń
wojennych i okupacyjnych. II wojna światowa wryła się głęboko w pa-
mięć nie tylko ludności polskiej ale ludności całego świata. Znalazła ona
również odzwierciedlenie w literaturze lat powojennych. Zaczęły two-
rzyć się trzy nurty tematyczne: dominujący ilościowo nurt tematyki wo-
jenno-okupacyjnej, nurt rachunku z przeszłością, oraz zarysowujący się
nurt problematyki życia powojennego i związanych z nim przemian.
Wobec powyższego jest zrozumiałe, że większość nowych utworów,
które ukazały się następnych latach przybliżała tematykę okrucieństwa
wojennego. Dość istotną rolę w tym okresie odegrały relacje dokumen-
tarne np. wspomnienia więźniów hitlerowskich obozów koncentracyj-
nych. Jedna z takich relacji były „Dymy nad Birkenau” autorstwa Sewe-
ryny Szmapalewskiej5.

Miejscami zbrodni były obozy koncentracyjne. Na początku wojny
Niemcy posiadali sześć obozów, w których więziono ludzi, przeciwni-
ków polityki Hitlera, ludzi „szkodliwych” dla III Rzeszy. W później-
szym okresie wojny i okupacji każdy człowiek należał do grupy ludzi
„szkodliwych”, którzy zaczęli walczyć z reżimem hitlerowskim. Naród
polski rozpoczął walkę z okupantem więc stał się szczególnie szkodli-
wy. Dołączając do tego założenie Hitlera, że Polska ma być krajem nie-
wolników, a obozy koncentracyjne stały się głównymi ośrodkami pracy
niewolniczej, co w konsekwencji prowadziło do śmierci. Ciężka praca i
jedzenie, którego było za dużo aby umierać, a za mało żeby żyć – pro-
wadziła do nieuchronnej śmierci. Na miejsce ludzi, którzy ginęli z wy-
cieńczenia, tortur, głodu czy chorób napływały nowe transporty ludzi.
W pierwszym stadium była to ludność polska, a później ludność z
wszystkich okupowanych krajów Europy. Po przybyciu do obozów
więźniowie poddawani byli „selekcji”. Część ludzi kierowana była do
obozu jako zdolnych do pracy „materiał ludzki”, a część szła do komór
gazowych. Komory gazowe stały się symbolem śmierci. Nie były one
jedyna formą eksterminacji stosowaną w obozach. Egzekucje stosowano

3 Tamże
4 Tamże, s.13
5 S. Szmapalewskiej., Dymy nad Birkenau, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1984
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jako kary za domniemane ucieczki czy nieposłuszeństwo. Przybierały
one formy rozstrzelań czy wieszania.

Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli w wielu miastach
getta. Były to odgrodzone dzielnice, w których przymusem osiedlano
ludność żydowską. Getto w Warszawie powstało jesienią 1940 r., a na
obszarze 2,5 km². Gdzie umieszczono około 400 tys. Żydów. Panowały
tam złe warunki do egzystencji. Ludzie osadzeni tam cierpieli, głodowa-
li i umierali z dala od reszty społeczeństwa.

W obronie Ojczyzny poświęcali swe życie min. żołnierze, ucznio-
wie, studenci, robotnicy – aby pokazać najeźdźcy, że Polska posiada
ludzi, którzy nie boja się przemocy, terroru i okrucieństwa. Do akcji
włączeni zostają zarówno dorośli jak i dzieci. Niespełna dziesięcioletni
„żołnierze” niosą pomoc swoim, niewiele starszym kolegom. Giną za
wolność ojczyzny, otwierają bramę do wolności, składając swe młode
życie w „ofierze”.

Od pierwszych dni okupanci Niemcy rozpoczęli intensywną walkę z
kulturą polską. Zakazano wydawania książek i gazet. Kina, teatry oraz
obiekty sportowe przekazane zostały wojsku. W szkołach zabroniono na-
uki języka polskiego oraz historii i geografii. Księgozbiory palono a biblio-
teki zamykano. Wiele bezcennych pamiątek narodowych, dzieł sztuki i
rękopisów zostało zniszczone lub wywiezione do Niemiec i Związku Ra-
dzieckiego. Już w listopadzie 1939r. rozpoczęły się masowe aresztowania
wykładowców akademickich, nauczycieli, artystów i duchownych. Część z
nich zostawała rozstrzeliwana od razu po zatrzymaniu, pozostałych wy-
wożono do obozów koncentracyjnych lub wysiedlano na Syberię6.

W okupowanej Polsce rozwijała się przede wszystkim sztuka pro-
pagandowa. Artyści wykonywali plakaty wzywające do stawiania opo-
ru wrogom. Tworzyli także karykatury i satyryczne rysunki ośmieszają-
ce Niemców i Rosjan.

http://www.bing.com/images/search?q=plakaty+o+wojnie&qpvt=plak
aty+owojnie&FORM=IGRE

6 J. Płażewski., Druga wojna światowa Chronologiczne zestawienia zdarzeń od
Monachium do Poczdamu 28.XI.1938-2.VII.1945, Wyd. Poligrafika, Łódź 1947.

http://www.bing.com/images/search


91

http://www.bing.com/images/search?q=plakaty+o+wojnie&qpvt=plak
aty+owojnie&FORM=IGRE

Podejmowane decyzje dotyczą często wyboru między dobrem a
złym w trudnych sytuacjach życiowych. Wymaga to od jednostki zde-
terminowania, często wbrew przekonaniem. Jego postawa w wobec sta-
nu zagrożenia często może powodować rozterkę i rozdarcie wewnętrz-
ne, gdyż mogą ważyć się losy jednostki, rodziny czy grupy społecznej.
Trudne sytuacje nakreślają człowiekowi niekiedy drogi postępowania, a
wartości jakie reprezentuje świadczyć mogą o jego dramacie życiowym.
Często mocny kręgosłup moralny pozwala człowiekowi postępować
zgodnie z kanonem wartości jakie jednostka reprezentuje i ma ona
ogromny wpływ na wybór dobra nad złem. Odzwierciedleniem czło-
wieka borykającego się ze swoimi wątpliwościami w wyborze prawi-
dłowych decyzji życiowych jest literatura. Przykładem takich postaw
może być literatura XX wieku. Był to okres burzliwych przemian - okres
wojny, okupacji i grozy. Szczególnie okres okupacji był moralnym
sprawdzianem dla wielu ludzi. Był to bowiem okres, w którym została
zagrożona nie tylko biologiczna egzystencja człowieka, ale także – i to
jest bardziej niebezpieczne - jego moralność i człowieczeństwo. Literatu-
ra polska, literatura obca – przedstawia ogrom walki narodów ujarz-
mionych, ukazując przemoc ze strony faszystów. Sprawa obozów kon-
centracyjnych i okupacji jest bardzo szeroko poruszana przez prozaików
i poetów. Dotyka ona granicy między tym co ludzkie, a tym co jest poza
tymi granicami. Literatura ta przedstawia losy człowieka, który walczy
z wrogiem, który ginie w piecu krematoryjnym, który bohatersko znosi
trudy obozowego życia. Wstrząsającym świadectwem tego okresu jest
literatura piękna i jej bohaterowie - oto kila przykładów tamtego okresu.

1, „Niebo bez ptaków” Danuta Brzostek-Modrzak
System działalności niemieckich oprawców opisuje uczestniczka

obozu w Oświęcimiu Danuty Brzostek-Modrzak w książce „Niebo bez
ptaków”. Tysiące młodych zdolnych, polskich kobiet, mężczyzn ginie
niewinnie z rąk faszystowskich oprawców. Ukazane losy rodzin żydow-

http://www.bing.com/images/search
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skich przerażają czytelnika. „Krwawa Brygida” – sieje śmierć, znęca się,
skierowuje do komór gazowych, organizuje codzienne apele za wyima-
ginowane przewinienia. Autorka opisuje przerażające losy dzieci zamoj-
skich, losy ludzi innej narodowości7.

2. „U nas w Auschwitz”, „Pożegnanie z Marią” Borowski
Borowski jako jeden z pierwszych zrozumiał, że obozy to sprawa

między życiem, a śmiercią i nie można tych dwóch pojęć łączyć razem.
Mówić o nich jednakowo. W swoim opowiadaniu „U nas w Auschwitz”
Borowski opisuje „cywilizację obozów”. Opisuje on, że najpierw ludzie
spali na ziemi jeden obok drugiego, później spali na pryczach, a nawet
na łóżkach. Najpierw stali na apelach po dwa dni, później tylko po parę
godzin. Jednak to ulepszanie i ta cywilizacja obozu szła również w in-
nych kierunkach. Na początku mordowano ludzi w szopach spalinami,
a później były to nowoczesne komory gazowe i krematoria o doskona-
łym systemie spalania. Autor ukazuje czytelnikowi mechanizmy tresury
i przemiany ludzi pod wpływem presji, których hitlerowcy dokonują za
pomocą głodu i nadziei. Dwa te komponenty jakimi są głód i nadzieja
czynią najstraszliwsze spustoszenie moralne w psychice człowieka. To
właśnie one sprawiły, że ludzie przestali poczuwać się do solidarności,
przestali sobie pomagać, a zaczęli walczyć o żywność i przetrwanie. W
jednym ze swoich opowiadań przedstawia Borowski starszego człowie-
ka Bekera, który zabija syna za to, że ukradł z głodu. I gdy Tadek uznaje
to za rzecz godną pogardy to Beker odpowiada, że on tego nie rozumie,
bo nie zna uczucia prawdziwego głodu. Głód to argument, który prze-
zwycięża wszystko: moralność, litość, godność. Nadzieja to uczucie,
która niszczy braterstwo, jest motywem do zdrady i załamania moral-
nego ludzi8.

W opowiadaniu Borowski „Pożegnanie z Marią” kreśli obraz życia
ludzi w czasie okupacji. Spotykamy się z wielkimi możliwymi interesa-
mi ludzi, którzy za cenę przeżycia zmuszeni są kombinować – sprzedaje
bimber, co było zabronione. W czasie łapanki zostaje złapana. Niekiedy
tracą życie za chęć przeżycia i tak też się stało z Marią9.

7 D. Brzosko-Mędryk, Niebo bez ptaków, Wyd. 3. Wyd. Ministerstwa Obrony
Narodowej, Warszawa 1979.

8 T. Borowski., Pożegnanie z Marią; Wybór opowiadań. Państwowy. Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1965, ss. 87-119.

9 Tamże, ss. 5-33..
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3. „Popiołu i diamentu” Jerzy Andrzejewskiego
Moralne załamanie i niezwykłą wolę przetrwania ukazuje J. An-

drzejewski w utworze „Popiół i diament”. Andrzejewski kreśli bohatera,
który przyjmuje postawę człowieka „bijącego, żeby nie być bitym, zabi-
jającego, żeby jego nie zabito”. Jest nim Antoni Kossecki. Przed wojną
była adwokatem, miał własna kancelarię. Był człowiekiem bardzo sza-
nowanym o dużym autorytecie moralnym. Po wybuchu wojny uciekł do
Warszawy pod nazwiskiem Rybicki. Tam został aresztowany i przewie-
ziony do obozu w Gross-Rossen, gdzie „przy dobrych chęciach i szcze-
gólnym zbiegu okoliczności” został sztubowym. Po wyzwoleniu wrócił
do swego rodzinnego miasta i pragnął wymazać z pamięci koszmarny
czas wojny. Kossecki wyznawał teorię dwóch moralności: na okres woj-
ny i pokoju: „(...) Pierwszy dzień pokoju przekreślił automatycznie
wszystkie tamte dni minione. Nie to jest ważne, kim wtedy był czło-
wiek, lecz to jedynie, kim jest obecnie. Wojna narzuca jedne kryteria
pokój – drugie (…)”10.

Wojna zrobiła z niego człowieka okrutnego, siejącego postrach
wśród współwięźniów, człowieka, który nie mógł znieść ciężkiego życia
w obozie. Kossecki nie uważa siebie za zbrodniarza, bo czynny, jakie
popełnił wynikały z sytuacji, w jakiej postawiła go historia. Kierował się
tylko chęcią przeżycia i to sprawiało, że zatracił swoje człowieczeństwo:

„(…) Nędza tego człowieka była przerażająca. Mógł być katem
obozowym, posłusznym narzędziem w rękach zbrodniarzy. Mógł być
również porządnym człowiekiem. Jednego tylko pragnął: zachować sie-
bie. Za wszelką cenę. Za cenę zła i za cenę dobra. Zycie żądało podłości -
był podły. Życie wymagało obywatelskich cnót – miał je. Kim właściwie
był? (…)”11.

Jakże inną postacią jest Szczuka czy Podgórski. Oto oni wykazali
się silnym charakterem. Wojna nie potrafiła zabić w nich tego, co naj-
cenniejsze, najważniejsze, co ludzkie: poczucia godności, wrażliwość na
krzywdę ludzką, na zło, chęci niesienia pomocy potrzebującym. Czło-
wiek w sytuacjach ostatecznych zachowuje się dwojako: albo jest wyjąt-
kowa kanalią, albo wyjątkowym bohaterem.

Pozytywnym przykładem w realizacji człowieczeństwa jest z
pewnością pokolenie Kolumbów. Ważną cechą tych ludzi jest to, że nie
poddali się oni represjom hitlerowskich najeźdźców. Mieli w sobie
ogromną wiarę w odzyskanie wolności. Wiara ta połączona z walką nie

10 J. Andrzejewski., Popiół i diament, Wyd. Greg, Kraków2004, s.213
11 Tamże
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przyniosła Polsce bezpośredniego zwycięstwa, ale dodała animuszu do
dalszego działania. Pokolenie to miało jeden główny cel – Polskę i to go
jednoczyło. Ambicją tego pokolenia było uzyskanie pozytywnej oceny
przez historię i swój zamierzony cel uzyskali. Kolumbowie nie ulękli się
przewagi wroga, ponieważ wiedzieli, że mogą na siebie liczyć, a ich
uczciwość wobec własnego sumienia wobec siebie, wobec historii – była
miarą człowieczeństwa tego tak trudnego okresu wojennego.

W okresie wojennym ogromna rolę odgrywały różne przedmioty i
dobra ruchome np. złote zęby, które można było wymienić na jedzenie.

4. „Medaliony” Zofia Nałkowska
Zofia Nałkowska uczestniczyła w pracach Głównej Komisji do Ba-

dania Zbrodni Hitlerowskich, przy przesłuchaniu oskarżonych i świad-
ków winnych zbrodni i ofiar popełnionych przestępstw. W swoich ra-
portach przedstawiała prostych ludzi, którym udało się przeżyć te
wszystkie hitlerowskie okropności. Pokazuje ona granicę wytrzymałości
moralnej ludzi, poza którą człowiek przestaje normalnie reagować, gra-
nicę po przekroczeniu której człowiek zatraca swoje człowieczeństwo.

Zofia Nałkowska podobny problem kreśli w „Medalionach”, gdzie
rzuca oskarżeni Niemcom za nieludzkie traktowanie człowieka. Autor-
ka ukazuje granicę, gdzie kończy się „człowieczeństwo” więźniów –
„półludzi”, skazanych na przymusowe głodówki, na przymusowe ob-
cowanie z trupami, więźniowie, którzy nie otrzymują posiłków staczają
się na „dno” własnej moralności. Każdy z nich pragnie za wszelką cenę
żyć, a mięso z trupów to jedyny środek na utrzymaniu się przy życiu.
Doprawdy trudno uwierzyć, że „ludzie ludziom zgotowali ten los”.
Trudno jest uwierzyć, że człowiek może stać się „mechanizmem” sieją-
cym zgrozę i śmierć.12.

Autorce chodzi nie tylko o same fakty, ale o wpływ jakie wywarły
te fakty na ofiarach. Przykładem zatraty takiej moralności może być po-
stawa człowieka pracującego przy wyrabianiu mydła z tłuszczu ludz-
kiego. O swojej pracy bohater mówi tak, jakby mówił o każdym innym
zajęciu. Podsumowując z pełnym przekonaniem stwierdza „W Niem-
czech, można powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić – z niczego…”13

12 Z. Nałkowska., Medaliony, Wyd. Siedmioróg, Wrocław2003, s. 58.
13 Tamże, s. 16
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5. „Niemcy” Leon Kruczkowski
Przykładem człowieka, który zatracił swoje największe wartości

jest profesor Sonnenbruch, jeden z bohaterów dramatu L. Kruczkow-
skiego „Niemcy”. Profesor przed wojną był człowiekiem, który posiadał
„mocny kręgosłup moralny”. Prowadził badania naukowe, którym w
pełni się poświęcił. Po wybuchu wojny „otoczył się nieprzepuszczalnym
płaszczem”, zamknął się w swoim wnętrzu co w konsekwencji sprawiło
że przyjął postawę izolacyjną „… Ja służę nauce tylko i wyłącznie nauce.
Chcę służyć najlepiej, jak umiem. Reszta mnie nie obchodzi…”14. Nie
chciał on dopuścić do swojej świadomości myśli, ze jego praca i jego
badania służą zabijania ludzi. Praca dla dobra ludności jest wykorzy-
stywana jednak przeciwko ludności. Nie interesował się czemu służą
jego wynalazki. W chwili próby Sonnenbruch zawiódł nie tylko siebie,
swoje przekonania i poglądy, ale również ludzi, którzy mu ufali i szuka-
li u niego pomocy. Bezwzględny, nie mający litości nad innymi nawet
nad swoją siostrą, całkowicie oddany Hitlerowi. Zamknął się w pancerz,
którego nie miał prawa nikt zniszczyć. Dla niego nie liczył się nikt, nie
liczyła się żona - zwolenniczka Hitlera, córka jeżdżąca po całej „ nie-
mieckiej Europie” jak i syn Willi –brutalny i okrutny oficer, wypełniają-
cy swoje obowiązki z gorliwością zabijania ludzi. Dopiero wkroczenie
pod jego mieszkania „losu wojennego” w osobie Joachima Petersa, bu-
rzy ustalony tryb życia profesora.

Siła charakteru, to cecha jeszcze jednego bohatera z dramatu Le-
ona Kruczkowskiego „Niemcy” Joachima Petersa. Jest on antyfaszystą.
Posiada on niezdeformowaną psychikę. W systemie faszystowskim wi-
dzi zło i zagładę ludności. Przeciwstawia się temu przez czynną walkę.
Dostaje się do niewoli, wtedy przypomina sobie o profesorze, u którego
pracował przed wojną. Profesor darzył Joachima sympatią, które oddają
słowa profesora Sonenbrucha „Jeżeli będziesz kiedyś w nieszczęściu,
Joachimie, pomyśl o profesorze Sonnenbruchu i poszukaj go jak najprę-
dzej”15. Tak też Petres uczynił to, ale przybył nie w porę. Zakłócił spokój
profesorowi. Mimo, iż został odtrącony nie załamuje się i na pytanie:

„…czy można narażać życie człowieka dla ratowania innego
człowieka”16

on, człowiek mocny odpowiada:

14 L. Kruczkowski., Niemcy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1993.
15 Tamże, s.79
16 Tamże, s. 77
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„Wolno a czasem nawet trzeba. Wolno jeżeli chodzi o rzeczy więk-
sze niż życie człowieka”17.

Rozmowa z Joachimem Pertersem jest pewnego rodzaju testem,
sprawdzianem dla profesora. Czytelnik może zauważyć, na ile wojna
wpłynęła na zmianę prezentowanej wcześniej postawy: „…Nie! Pan tu
przyszedł, żeby mi zburzyć wszystko! Żeby mnie okraść zniszczyć mi
moją wiarę w siebie , w sprawę, której służę, mojej samotności, której
strzegłem z której byłem dumny!…”18.

Cechuje go odwaga, chęć niesienia pomocy innym. On Niemiec
jest przeciwny rządom Hitlera i nie kryje tego, lecz walczy. Dla niego
wojna jest również „zaliczonym” sprawdzianem na piątkę.

Człowiek jednak w każdej sytuacji powinien być sobą i bez wzglę-
du na okoliczności w jakich się znajduje nie powinien zmieniać swojej
postawy moralnej.

6. „Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy” Andrzej Czarski
Książka ,,Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy" autorstwa

Andrzeja Czarskiego ukazuje rozmiarów zaangażowania młodzieży
stolicy, bohaterskich „Kajtków”, „Malarzy” …, którzy nie wahają się w
wyborze drogi do wolności poprzez walkę z niemieckim najeźdźcą w
okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Autor wiernie oddaje spe-
cyficzną i niepowtarzalną atmosferę okupacyjnej Warszawy. Ukazuje on
różnorodne formy działalności konspiracyjnej zaangażowanej młodzież
z różnych środowisk społecznych, która należy do różnych organizacji
podziemnych. Ludność okupowanego kraju organizują się w Związku
Walki Młodych, w Polskiej Partii Robotniczej, aby stawić opór najeźdź-
cy. Organizacje, partie zrzeszają wszystkich, którzy pragną odwetu za
wrzesień 1939r. Wśród bohaterów książki są starsi i młodsi min. harce-
rze Szarych Szeregów, młodociani żołnierze Armii Krajowej, Armii Lu-
dowej a także I i II Armii Wojska Polskiego. W okupowanym kraju two-
rzą się oddziały partyzanckie, zorganizowane jednostki wojskowe, dzia-
łają „ostatni żołnierze i pierwsi partyzanci”, którego przykładem jest
oddział mjr. Dobrzańskiego „Hubala”. Ich wojenne losy układają się
różnie i różne są ich drogi życiowe. Często młodzi ludzie zasilają szeregi
bojowników konspiracji, a w dniach zbrojnego zrywu są częścią szere-
gów powstańczych batalionów. Trwają oni na swych posterunkach wal-
ki do końca, często oddając własne życie co świadczyć może o gorącym

17 Tamże, s.77
18 Tamże, s.81
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przywiązaniu młodzieży polskiej do sprawy wolności ojczyzny. O wiel-
kości ich poświęcenia i patriotycznej postawie świadczą tragiczne do-
świadczenia młodego pokolenia. Winny one stanowić godny do naśla-
dowania przykład dla przyszłych generacji polskiej młodzieży19.

7. „Siódmy Krzyż” Anna Seghers
Anna Seghers w „Siódmym Krzyżu” ukazuje losy zbiegłych sied-

miu więźniów z obozu koncentracyjnego Westhofen. Komendant obozu
Westhofen przysięga, że w ciągu tygodnia zbiegowie zostaną złapani i
ukarani. Kara miała polegać na postawieniu zbiegów pod krzyżami z
drewna i poddani ich torturom. Pod sześcioma krzyżami tkwią złapani
więźniowie, lecz siódmy krzyż, ten który został przeznaczony dla Geor-
ga Heisler, nadal stoi pusty. Niestety uciekinierzy obozowi zostają wy-
dani przez ludność, tylko jednemu udaje się uratować , dzięki pomocy
nieznanej kobiety, która go ukrywa i udaje się mu przeżyć.

Autorka dramatu ukazała konflikty wewnętrzne niemieckich
oprawców, walkę sumienia z lękiem, wahanie: pomóc – nie pomóc?
Obawy i lęk o własne i swoich najbliższych życie zostają poddawane
próbie. Niektórzy chcieliby pomóc, ale boją się opresji, tortur i kary.
Przykładem takiego zastraszonego człowieka jest stary tapeciarz, który
martwi się, że Georg Heisler zapuka do jego drzwi:

– Żeby tylko nie przyszedł. Jeśli przyjdzie, jesteśmy tak czy owak zgubieni.
– Dlaczego tak czy owak, ojcze?
– Że też ty tego nie pojmujesz. Wyobraź sobie, przychodzi, daję mu znak,

ostrzeżenie, co się stanie wtedy ze mną, z nami? A teraz wyobraź sobie, przy-
chodzi, widzę, jak nadchodzi, ale nie daję mu żadnego znaku. Nie jest przecież
moim synem, jest mi obcy, gorzej niż obcy. Więc nie daję mu żadnego znaku i
wtedy łapią go. Czy tak można?20.

Jedni poświęcali się z narażeniem swojego życia, inni zaś nie po-
trafili udzielić pomocy to ochoczo współpracowali z hitlerowcami wy-
dając swoich ziomków. To była smutna rzeczywistość wśród społeczeń-
stwa okupowanego. Niemcy u zarania swych faszystowskich idei nisz-
czyli wszelki wyraz buntu, sprzeciwu u ludzi patrzących realnie na
przyszłe losy narodów. Był to początek rozbudowy machiny obozowej21.

19 A. Czarski., Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy, Instytut Wydawniczy
Pax, Warszawa 1979

20 A. Segers., Siódmy krzyż, Spółdzielnia wdawnicza “Czytelnik”, Warszawa 1997
21 Tamże
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8. „Ocalony”, „Róża”, „Rzeź chłopów” Tadeusz Różewicz
Jakże wymowna i jednoznaczna jest twórczość T. Różewicza. Jego

wiersze „Ocalony”, „Róża”, „Rzeź chłopów” ukazują obraz okrucień-
stwo faszyzmu. W wierszu „Ocalony” zostaje przedstawiony człowiek,
który przeszedł najstraszliwsze okrucieństwa, by jednak w końcu prze-
żyć: „…ocalałem prowadzony na rzeź…22. Różewicz w wierszu „Róża”
opisał śmierć niewinnej, młodej, pięknej dziewczyny, która jak i wiele
innych z tego samego wieku jak ona musiało stracić życie23. Natomiast
w wierszu „Rzeź chłopów” autor przedstawia znęcanie się Niemców
nad niewinnymi dziećmi. Niestety to cechowało hitlerowców, ze każdy
bez względu na wiek był wrogiem24.

9. „Pięćdziesięciu”, „Żydom Polskim” Władysław Broniewski
Władysław Broniewski w wierszu „Pięćdziesięciu” oddaje hołd

poległem, hołd ludziom, którzy giną z ręki faszystowskich oprawców.
„… Chwała zabitym!
Bronić walczących!...”25.
Wysoko ceni tych, którzy zginęli nie tylko w obronie naszego kra-

ju, ale również tych, którzy polegli w walce na innych frontach okupo-
wanych ziem.

„My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby but był
mocny, byle karabin w garści”26. Dla Polski, dla ojczyzny poświęcali swe
życie – bo ją kochali nad życie.

W innym wierszu pt. „Żydom Polskim” Broniewski solidaryzuje
się z umierającymi Żydami, pogrążony jest smutku i opłakuje w sposób
rozpaczliwy ich los, a o hitlerowcach mówi: "psy okrwawione". Poeta
opowiada w sposób ujmujący o likwidacji getta. Przypomina masowe
mordy w komorach gazowych, duszenie wapnem transportów ludzi.
Broniewski sławi heroizm ludu żydowskiego, którzy nie dali się biernie
prowadzić na rzeź i zdobyli się na rozniecenie powstania w getcie.
Zdawali sobie sprawę, że nie mają żadnych szans z oprawcą, a jednak
ruszyli do walki. Walczyli o godność człowieka o prawa człowieka, a

22 https://wiersze.annet.pl/w,,11058
23

https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/1179/R%C3%B3%
C5%BCa

24 http://wiersze.annet.pl/w,,14454
25 https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40851-wladyslaw-

broniewski-piecdziesieciu.html
26 Tamże

http://wiersze.annet.pl/w
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przede wszystkim o godny sposób umierania. Broniewski ukazuje tra-
gedię Żydów która była też tragedią Polski. Poeta pisze w sposób bar-
dzo wymowny: "wspólny dom nam zburzono i krew przelana nas bra-
ta...". Polacy też byli więzieni w obozach tak jak inni, gdzie umierali w
komorach gazowych: "łączy nas mur egzekucji, łączy nas Dachau,
Oświęcim:.

Wiersz Broniewskiego jest manifestem przeciw nietolerancji, prze-
ciw rasizmowi i okupantowi niemieckiemu. Broniewski wyraża nadzie-
ję, że gdy zakończy się wojna, ten "krwawy nasz trud wieloletni", znikną
uprzedzenie rasowe: "i jedna powstanie rasa, najwyższa: ludzie szla-
chetni". Poeta ukazuje tragiczne losy ludzi i ojczyzny, które są wynikiem
polityki najeźdźcy i oprawców niemieckich27.

Nie sposób jest omówić wszystkie utwory poruszające temat woj-
ny i okupacji. Wielu wielkich tego świata dzieliło się swoimi przemyśle-
niami i doświadczeniami z czytelnikiem. Do nich należy zaliczyć takie
osobistości jak:

Arkady Fiedler: ,,Dywizjon 303
Andrzej Trzebiński: ,,Ojczyzna wzywa do boju”;
Aleksander Kamiński: ,,Kamienie na szaniec”;
Kazimiera Iłłakowiczówna: ,,Kolęda katyńska”;
Krzysztof Kamil Baczyński: ,,Dwie miłości”
Władysław Szlengel: ,,Kartka z dziennika Akcji”;

Zakończenie
II wojna światowa spowodowała największe zniszczenia w dzie-

jach ludzkości, dlatego też musiała ona znaleźć odzwierciedlenie w lite-
raturze. Literatura poświęcona czasowi zagrożenia, wojny i okupacji jest
szczególnie bliska nam Polakom, gdyż jesteśmy narodem, w którym
znamię hitlerowskie nie zostało zatarte. Słowa „człowiek człowiekowi
wilkiem” w pełni są uzasadnione.

Można zadawać sobie pytania: Kim właściwie jest każdy z nas?
Jak zachowa się, jeżeli zostanie postawiony przed wyborem między,
życiem a śmiercią? Jak się zachowa postawiony w podobnych warun-
kach zagrożenia jak Kossecki czy Sonnenbruch? Są to oczywiście pyta-
nia, na które jest trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, a nawet od-
powiedź taka jest niemożliwa. Nie wiadomo jaką „kanalią” byliby nie
jedni z nas postawieni w trudnych sytuacjach. Nawet tacy ludzie jak
Kossecki czy Sonnenbruch, posiadający wysokie walory umysłowe, od

27 W. Broniewski., Wiersze zebrane, Książka i wiedza, Warszawa 1952
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których można było wymagać przyjęcia postawy bardziej humanitarnej,
w trudnych warunkach, nie sprawdzili się.

II wojna światowa wykazała, że ludzie niszczyli ludzi, a niemieccy
„nadludzie” nie mogli spokojnie przejść obok człowieka innej narodo-
wości. Następstwem faszyzmu były nie tylko zniszczone domy, śmierć
milionów ludzi, ale także spustoszenie w jaźni człowieka i przekrocze-
nie granicy, gdzie człowiek „nie jest człowiekiem”. Faszyzm przyczynił
się do zatracenia przez człowieka uczuć i przekreślił też dzieciństwo
wielu milionów niewinnych istot – stał się tragedią narodów. Wojna i
okupacja wpłynęły na kształtowanie się osobowości dorastających ludzi,
którzy walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi, a po odzyskaniu wol-
ności przeciwko sobie.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Streszczenie:
W niniejszym artykule autor starał się zwrócić uwagę na wpływ

wojny i okupacji hitlerowskiej na psychikę człowieka, na jakość życia i
na jego losy. Okres ten był sprawdzianem życia dla wielu ludzi. Często
zachwianiu uległa moralność i człowieczeństwo. Jednostka często pod-
dawana była próbie wyboru między dobrem a złem. Człowiek nie da-
wała sobie rady z przemocą i terrorem jaki panował. Egzystencja czło-
wieka była ciągle poddawana próbie. Jedni wytrzymali, gdyż byli mocni
psychicznie, natomiast inni poddali się. Byli i tacy którzy poddawali się
przyjmowali postawę bierną wobec okupanta. Niemcy w trakcje swojej
inwazji sieją postrach, wprowadzają niepewność każdej chwili życia.
Przez kilka lat okupowane narody pozbawione są wolności, tysiące lu-
dzi ginie w obozach koncentracyjnych – w komorach gazowych. Okres
wojny to czas wzmożonej działalności hitlerowskich oprawców. W tym
okresie przekroczona zostaje bariera humanitarnego traktowania czło-
wieka. Pod wpływem wzmożonego terroru rodzi się chęć odwetu, chęć
wyzwolenia kraju spod tego okrutnego hitlerowskiego jarzma. Ze
wszystkich państw okupowanych najbardziej dotkliwe straty, tak mate-
rialne, jak i moralne poniósł naród polski. Hitler od początku nie ukry-
wał, że chce uczynić z Polaków naród niewolniczy. Swoje założenia po-
lityczne bardzo konserwatywnie realizował. Zaczął on od wyniszczenia
ludności polskiej, a w szczególności pragnął eksterminować inteligencje
polską. Wobec Polaków w największym nasileniu zastosowano naj-



101

okrutniejsze metody terroru. Obszar Polski został uznany za największe
pole doświadczalne na wschodzie Europy.

Słowa kluczowe: wojna, okupacja, faszyzm, człowiek, obóz kon-
centracyjny, śmierć, pokolenie Kolumbów, Syberia, powstanie warszaw-
skie, getto, Katyń, konspiracja, Holocaust

Summary:
Moral decalogue in the context of the years of war and occupation on the

example of 20th century literature.
In this article, the author tried to draw attention to the impact of war

and Nazi occupation on the human psyche, on the quality of life and his
fate. This period was a test of life for many people. Morality and humanity
were often shaken. The individual was often subjected to an attempt to
choose between good and evil. Man could not cope with the violence and
terror that prevailed. Man's existence passive attitude towards the occupier.
In the course of their invasion, Germany spread terror, introduces uncerta-
inty every moment of life. For several years, the occupied nations are de-
prived of their liberty, thousands of people die in concentration camps - in
gas chambers. The war period was a time of increased activity of Nazi tor-
turers. During this period, the barrier of humane human treatment is exce-
eded. Under the influence of increased terror, a desire to retaliate arises, a
desire to free the country from this cruel Nazi yoke. Of all the occupied
countries, the Polish nation suffered the most severe losses, both material
and moral. From the beginning, Hitler made no secret that he wanted to
make Poles a slave nation. He implemented his political assumptions very
conservatively. He began with the destruction of the Polish population, and
in particular he wanted to exterminate the Polish intelligentsia. The most
cruel methods of terror were used against Poles to the greatest extent. The
area of Poland was constantly being tested. Some endured because they
were mentally strong, while others gave up. There were also those who
gave up adopting a has been recognized as the largest experimental field in
Eastern Europe.

Keywords: war, occupation, fascism, man, concentration camp,
death, Columbus generation, Siberia, Warsaw Uprising, ghetto, Katyn,
underground, Holocaust
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Senior w XXI wieku - wizerunek osoby starszej na podstawie
badań przeprowadzonych wśród studentów

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ
dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci

zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej
pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi

dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.”
Jan Paweł II

Wstęp
Współcześnie kwestia ludzi starszych jest tematem bardzo waż-

nym i często poruszanym. Wynika to z tego, iż wydłużyła się długość
ludzkiego życia dzięki postępowi medycyny, a także zmieniły się pro-
porcje struktury wiekowej społeczeństw: przybyło ludzi starych. Przy-
rost ludności po 60. roku życia postępuje znacznie szybciej niż przyrost
ogólnej populacji. Nic więc dziwnego, że zagadnienia psychogeriatrii są
rozległe, złożone i stają się coraz wyraźniej problemem czasów współ-
czesnych1 m.in. związane są z zagrożeniem demograficznym – brak za-
stępowalność pokoleń, ale też społeczny, psychologiczny oraz ekono-
miczny. W związku z tym śmiało można stwierdzić, że Stary Kontynent,
czyli Europa jest dziś stary w sensie dosłownym. W związku z tym,
ważnym zadaniem społecznym jest odpowiednie przygotowaniem lu-
dzi do okresu starości, nauczenie ich, jak się godnie starzeć, nauczyć
dojrzewania do starości2.

1. Starość a starzenie się
Starość jest pojęciem interdyscyplinarnym, gdyż jest źródłem zain-

teresowań wielu dziedzin naukowych. Ciągła chęć badania okresu sta-
rości spowodowana jest tym, że stanowi on naturalny i nieunikniony
etap życia każdego człowieka, bowiem człowiek „rośnie i dojrzewa
przez jedną czwartą część swego życia, przez trzy czwarte – starzeje

1 https://neurologia-praktyczna.pl/a3771/Starzenie-sie-i-starosc.html
(21.11.2019 r.)

2 J. Kociuba, Jakość czy sens starości, [w:] Starość darem, zadaniem i wyzwaniem,
pod. red. A. Zych, Sosnowiec–Dąbrowa Górnicza 2014, s. 33-34.
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się”3. W słowach wprowadzających w niniejsze zagadnienie należy
podkreślić, że starość jako zjawisko, powinno się rozpatrywać w powią-
zaniu ze starzeniem się jako procesem, dostrzegając przy tym biologicz-
ne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich demograficzne, ekono-
miczne i społeczne konsekwencje, znajdujące wyraz w zjawisku starze-
nia się ludności4. W związku z tym termin „starzenie się” definiowany
jest jako pewien proces, który przebiega w czasie, z kolei „starość” ro-
zumiana jest jako stan bądź etap w życiu człowieka, który dotyczy wie-
ku metrykalnego i biologicznego5.

E. Trafiałek w definicji swojego autorstwa dotyczącego zagadnienia
starości twierdzi, iż „(…) starość jest naturalną fazą życia, następującą po
młodości i dojrzałości, wieńczącą dynamiczny proces starzenia się. Okre-
ślana mianem końcowej tercji życia, utożsamiana jest ze spadkiem wydol-
ności organizmu, utratą mobilności, osłabieniem sił immunologicznych
(starość biologiczna, fizjologiczna), ograniczeniem zdolności przystosowa-
nia się do wszelkich zmian, a w kontekście socjoekonomicznym – nierzad-
ko też pauperyzacją, samotnością (starość psychiczna), koniecznością ko-
rzystania z pomocy innych (starość ekonomiczna) i funkcjonowaniem na
marginesie życia społecznego (starość społeczna)”6.

Z kolei A. Zych definiuje starość jako „(…) nieunikniony efekt sta-
rzenia się, w którym procesy biologiczne, psychiczne i społeczne zaczy-
nają oddziaływać względem siebie synergetycznie, prowadząc do naru-
szenia równowagi biologicznej i psychicznej bez możliwości przeciw-
działania temu, czyli jest to końcowy etap starzenia się; starość, jako
okres życia następujący po wieku dojrzałym, jest pojęciem statycznym,
natomiast starzenie się, jako proces, zjawiskiem dynamicznym; za po-
czątek starości przyjmuje się umownie 60. lub 65. rok życia, a nie-
uchronnym końcem starości jest śmierć”7.

Starzenie się człowieka jest zjawiskiem naturalnym, rozciągniętym
w czasie aż do naturalnej śmierci. O ile zakończenie starzenia określone
jest momentem śmierci fizjologicznej, to jego początek wyznaczany jest

3 D. B. Bromley, Psychologia starzenia się, Warszawa 1969, s. 13.
4 S. Klonowicz, Oblicza starości, Warszawa 1979, s. 9.
5 M. E. Mianowany, I. Maniecka-Bryła, W. K. Drygas, Starzenie się populacji

jako ważny problem zdrowotny i społeczno ekonomiczny, „Gerontologia Polska”,
2004, 12(4), s. 172-175.

6 E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej,
Wyd. Uczelniane, Kielce 2006, s. 269.

7 Hasło: starość, [w:] A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Wyd. Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 202.
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mniej precyzyjnie – najczęściej między 35 a 45 rokiem życia. Wynika to z
tego, iż właśnie wtedy zaczynają pojawiać się „znamiona starości” po-
garszające możliwości pełnienia przez człowieka jego ról życiowych8.

2. Wizerunek osób starszych w opinii młodego pokolenia
Starość jest ostatnim etapem życia człowieka. Jest to proces natu-

ralny i powszechny, dotyczący wielu zmian biologicznych, psychicz-
nych i społecznych. Zmiany te mają zazwyczaj charakter stopniowy,
nieodwracalny i niekorzystny. Powodują osłabienie organizmu jednost-
ki, a także wpływają na gorsze funkcjonowanie człowieka w każdej sfe-
rze życia. Bezprecedensowe przedłużanie trwania życia skutkuje
znaczną liczbą osób starszych w społeczeństwie, dlatego też niezmiernie
ważny jest wizerunek seniorów. Należy podkreślić, iż problematyka
dotycząca ludzi w podeszłym wieku powinna tyczyć się całego społe-
czeństwa, szczególnie w przypadku, kiedy to przyrost naturalny jest na
niskim poziomie, a widoczny do zaobserwowania jest proces starzenia
się społeczeństwa. Ważne jest, aby powiększające się pokolenie ludzi w
podeszłym wieku odgrywało korzystną rolę dla całego społeczeństwa,
kształtując tym samym pozytywny i aktywny wizerunek starości9.

W związku z powyższą problematyką autor niniejszego artykułu
podjął się przeprowadzanie badań empirycznych wśród studentów pra-
cy socjalnej i pedagogiki na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o
Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, za pomocą metody sondażu dia-
gnostycznego. Główny problem badawczy mniejszej pracy odnosi się
zatem do ukazania wizerunku seniorów w opinii młodych ludzi10.

Tabela nr 1. Synonim słowa starość
Z czym kojarzy Ci się
starość?

Kobiety Mężczyźni RAZEM

N % N % N %
Chorobą 10 20,00 4 8,00 14 28,00
Cierpieniem 3 6,00 0 - 3 6,00
Samotnością 6 12,00 1 2,00 7 14,00

8 B. Łacheta, Zrozumienie starości, [w:] Człowiek chory i umierający. Możliwości
wsparcia i formy pomocy, pod. red. J. Stala, Kraków 2014, Wyd. UPJPII, s. 266.

9 A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na podstawie badań
ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i pedagogiki Wydziału
Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, KUL 2017, s. 3-4.

10 Tamże.
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Śmiercią 1 2,00 1 2,00 2 4,00

Radością 3 6,00 1 2,00 4 8,00

Odpoczynkiem 11 22,00 1 2,00 12 24,00

Poczuciem spełnienia 8 16,00 0 - 8 16,00

Inne (podaj, z czym?) 0 - 0 - 0 -

Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s. 39.

Z powyższej tabeli wynika, iż najliczniejszej grupie respondentów
(ponad 1/4) starość kojarzy się z chorobą. Nieco mniej badanych twier-
dzi, że okres ten związany jest z odpoczynkiem, zaś dla 16% starość ko-
jarzy się z poczuciem spełnienia. Natomiast tylko 8% osób biorących
udział w badaniu przyznało, że starość pojmują jako radość. Warto
również podkreślić, że znikomy procent studentów wskazał odpowiedź
śmierć (4%) bądź cierpienie (6%) jako synonim słowa starość. Ukazane
odpowiedzi wskazują dwa różne typy spostrzegania starości. Jeden jest
pozytywny, drugi zaś negatywny. Pierwszy typ charakteryzuje starość z
okresem radości, poczucia spełnienia, z odpoczynkiem, z kolei drugi typ
wiąże obraz starości z chorobą, samotnością, cierpieniem, śmiercią. Te
dwa kontrastowe punkty widzenia mogą mieć swoje podłoże w procesie
socjalizacji i wychowania respondentów, bowiem kształtowany od
dziecka obraz starości wpływa na to jak będziemy w przyszłości po-
strzegać osoby starsze i jaki będziemy mieć stosunek do ostatniego eta-
pu życia11.

Tabela nr 2. Sposób odnoszenia się do seniorów
W jaki sposób odnosisz się
do seniorów?

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Zdecydowanie życzliwie 15 30,00 4 8,00 19 38,00
Raczej życzliwie 24 48,00 4 8,00 28 56,00
Obojętnie 2 4,00 0 - 2 4,00
Raczej niechętnie 0 - 0 - 0 -

11 Tamże, s. 39.
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Zdecydowanie niechętnie 0 - 0 - 0 -
Trudno powiedzieć 1 2,00 0 - 1 2,00
Inne (podaj, jak?) 0 - 0 - 0 -
Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s 46.

Ponad 50% badanych wskazała, że ma raczej życzliwy stosunek do
seniorów, zaś ponad 1/3 grupy odnosi się do osób starszych w sposób
zdecydowanie życzliwy. Znikomy procent respondentów odpowiedział,
że w sposób obojętny zwraca się do osób w podeszłym wieku, natomiast
tylko jedna osoba stwierdziła, że trudno jest jej powiedzieć na zadane
pytanie. Ukazane dane świadczą o tym, że prawie cała zbiorowość obję-
ta procesem badawczym odnosi się w sposób pozytywny do ludzi w
podeszłym wieku. Wynikać może to z tego, iż młodzi ludzie zostali wy-
chowani w ujęciu tradycyjnym, gdzie traktuje się z należytym szacun-
kiem wszystkich członków rodziny, a szczególnie dziadków. Takowy
sposób wychowania prawdopodobnie przyczynił się także do okazywa-
nia poszanowania wszystkim starszym osobom, tym samym kreując ich
wizerunek jako ludzi z doświadczeniem życiowym i autorytetem12.

Tabela nr 3. Osoby starsze jak autorytet
Czy według Ciebie osoby star-
sze stanowią autorytet?

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Zdecydowanie tak 8 16,00 2 4,00 10 20,00
Raczej tak 26 52,00 5 10,00 31 62,00
Raczej nie 0 - 0 - 0 -
Zdecydowanie nie 0 - 0 - 0 -
Trudno powiedzieć 8 16,00 1 2,00 9 18,00
Inne (podaj, jak?) 0 - 0 - 0 -
Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s. 47.

12 Tamże, s. 46.
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Powyższa dane ukazują, że zdecydowana większość młodych lu-
dzi jest zdania, że osoby starsze raczej stanowią dla nich autorytet, zaś
20% badanych odpowiedziała, że seniorzy zdecydowanie są dla nich
wzorem godnym naśladowania. Z kolei 18% studentów wskazało, że
trudno jest im jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. Żaden z
respondentów nie wybrał odpowiedzi dotyczącej, że osoby starsze nie
stanowią dla nich autorytetu. Wobec tego można wnioskować, że dla
ludzi młodych osoby starsze stanowią autorytet, dzięki któremu czerpią
oni wzorce, wartości godne naśladowania13.

Tabela nr 4. Częstotliwość spotkań z osobami starszymi
Jak często masz kontakt z oso-
bami starszymi?

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Codziennie 15 30,00 3 6,00 18 36,00
Kilka razy w tygodniu 15 30,00 2 4,00 17 34,00
Raz w tygodniu 10 20,00 1 2,00 11 22,00
Raz na miesiąc 1 2,00 2 4,00 3 6,00
Raz na pół roku 1 2,00 0 - 1 2,00
Raz na rok 0 - 0 - 0 -
Nie mam kontaktu 0 - 0 - 0 -
Inne (podaj, jak?) 0 - 0 - 0 -
Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s. 47-48.

Najliczniejsza grupa respondentów spotyka codziennie osoby
starsze, zaś niewiele więcej niż 1/3 badanych widuje seniorów kilka
razy w tygodniu. Ponad 20% młodych ludzi przyznała, że ma kontakt z
osobami starszymi tylko raz na tydzień. Natomiast znikomy odsetek
osób biorących udział w badaniach spotyka przedstawicieli starszego
pokolenia tylko raz w ciągu miesiąca. Tylko jeden student odpowie-
dział, iż raz na pół roku spotyka osobę w podeszłym wieku. Częstotli-
wość spotkań młodych ludzi z seniorami może świadczyć o tym, iż kon-
takty międzypokoleniowe są bardzo częste bądź częste. Rokować może
to pozytywnie dla wartości rodziny, gdyż mimo częstych migracji, na
przykład spowodowanych podjęciem działalności naukowej, studenci

13 Tamże, s. 47.
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chętnie wracają do domów rodzinnych i chętnie odwiedzają dziadków.
Bliskie relacje z poszczególnymi członkami rodziny wzmacniają więzi
rodzinne, a także kształtują pozytywny obraz starości14.

Tabela nr 5. Stosunek badanych do osób w wieku starczym
Jaki jest Twój stosunek do
osób starszych?

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Pozytywny 30 60,00 5 10,00 35 70,00
Neutralny 3 6,00 0 - 3 6,00
Negatywny 0 - 0 - 0 -
Trudno powiedzieć 9 18,00 3 6,00 12 24,00
Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s. 45.

Z powyższej tabeli wynika, iż zdecydowana większość responden-
tów ma pozytywny stosunek do osób starych, zaś tylko 6% grupy ma
neutralne podejście do seniorów. Żaden badany nie przyznał, iż jego
stosunek do osób w podeszłym wieku jest negatywny. Natomiast pra-
wie ¼ wszystkich osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że trud-
no jest im powiedzieć15.

Tabela nr 6. Wizerunek człowieka starszego
Jaki Twój wizerunek człowieka
starszego?

Kobiety Mężczyźni RAZEM
N % N % N %

Osoba otwarta na podtrzymywanie
więzi międzypokoleniowych

9 18,00 1 2,00 10 20,00

Człowiek z poczuciem zadowole-
nia, spełnienia z życia

5 10,00 1 2,00 6 12,00

Człowiek z wiedzą, doświadcze-
niem, autorytet dla młodszych
pokoleń

16 32,00 2 4,00 18 36,00

Osoba bardzo religijna 5 10,00 2 4,00 7 14,00
Człowiek schorowany, cierpiący 5 10,00 1 2,00 6 12,00
Człowiek krytykujący, pouczający, 1 2,0 1 2,00 2 4,00

14 Tamże, s. 47-48.
15 Tamże, s. 45-46.



110

tylko on sam wie wszystko najlepiej
Zgorzkniały, złośliwy, marudzący
emeryt

1 2,00 0 - 1 2,00

Inne (podaj, jak?) 0 - 0 - 0 -
Ogółem 42 84,00 8 16,00 50 100,00

Źródło: badania własne
Zob. A. Strużyńska, Wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. Na pod-

stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej i peda-
gogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,
KUL 2017, s. 49.

Największa część badanych (36%) spostrzega seniorów jako ludzi z
wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem dla młodszych pokoleń. Z
kolei 1/5 grupy utożsamia seniorów z osobami otwartymi na podtrzy-
mywanie więzi między pokoleniami. Natomiast 14% studentów postrze-
ga ludzi w podeszłym wieku jako osoby bardzo uduchowione, a 12% ba-
danych jako osoby schorowane i cierpiące bądź jako osoby spełnione i
zadowolone z życia. Niewielka liczba respondentów odbiera seniorów
jako ludzi krytykujących, pouczających, wiedzących wszystko najlepiej,
zaś tylko jedna osoba jest zdania, że ludzie w podeszłym wieku to osoby
zgorzkniałe, złośliwe i marudzące. Powyższe dane świadczyć mogą o
tym, iż zdecydowana większość młodych ludzi ma pozytywny wizeru-
nek seniorów. Osoby starsze są dla nich wzorem godnym naśladowania,
są otwarte, aby podtrzymywać więzi międzypokoleniowe, są również
religijne i zadowolone z dotychczasowego życia. Dość mała grupa utoż-
samia osoby starsze z chorobą i cierpieniem, natomiast znikoma liczba
studentów ma negatywny obraz seniorów. Oznaczać to może, iż badani
mają dobre relacje z dziadkami, a ich doświadczenia kształtują pozytyw-
ny stosunek o charakterze emocjonalnym do seniorów16.

3. Relacje międzypokoleniowe
Tworzenie się nowych pokoleń, kształtowanie tożsamości pokole-

niowej oraz zmiana pokoleń to zjawiska obszernie analizowane w na-
ukach społecznych. Dynamika relacji między pokoleniami stanowi wy-
padkową przemian cywilizacyjnych. Obejmuje ona różne sektory życia
społecznego, począwszy od systemu politycznego i ekonomicznego, a
skończywszy na systemie obyczajowo-moralnym17.

16 Tamże, s. 50.
17 W. Wrzesień, Relacje międzypokoleniowe a rodzina, [w:] „Roczniki Socjologii

Rodziny” XII UAM, Poznań 2000, s. 57.
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Procesy dorastania w rodzinach rozważa się w powiązaniu z od-
działywaniem zmian struktur społecznych na stosunki między pokole-
niami, aby przedstawić wymiary społecznej różnorodności i mobilności.
Kontekstem dla postępującego kurczenia się i rozszerzania rodzin, jak
również następstw tych procesów dla poszczególnych pokoleń są nowe
heterogeniczności, ambiwalencje i konflikty, zrodzone w nowoczesnych
społeczeństwach. Wpływają one na rodzinne konfiguracje działania,
interakcje oraz koncepcje siebie, splatają się z naukowymi i praktycz-
nymi dziedzinami pracy społecznej18.

Wobec powyższych słów istotna jest rola integracji międzypokole-
niowej, która definiowana jest jako „dążenie do ograniczania i znoszenia
barier między przedstawicielami różnych generacji oraz poszukiwanie
założeń dla całościowego modelu kształtowania zasad współistnienia
oraz współpracy”19.

W wymiarze społecznym, w aspekcie dialogu międzypokolenio-
wego, istotne znaczenie ma edukacja międzypokoleniowa, dzięki której
dochodzi do lepszego wzajemnego poznania się osób reprezentujących
różne pokolenia, zrozumienia między osobami w różnym wieku kształ-
towania korzystnych relacji międzygeneracyjnych, opartych na integra-
cji i solidarności, a w efekcie do wzrostu integracji społecznej i między-
pokoleniowej solidarności. Edukacja międzypokoleniowa przyczynia się
też do zmiany negatywnych stereotypów dotyczących różnych grup
wiekowych, promowania pozytywnego wizerunku osób należących do
różnych pokoleń, kształtowania pozytywnych postaw wobec osób w
różnym wieku, propagowania postrzegania różnych faz życia jako natu-
ralnych etapów życia człowieka. Przyczynia się także do zapobiegania
marginalizacji społecznej, promowania samodzielności osób będących w
różnym wieku, ich aktywności i odpowiedzialności za samego siebie i
jakość własnego życia20.

18 R. Braches-Chyrek, Biografia i kształtowanie: relacje międzypokoleniowe, [w:] „Na-
uki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, Numer 2017/1(4), s. 198-199.

19 A. Podemska-Kałuża, Integracja międzypokoleniowa w nowoczesnych podręcz-
nikach do nauczania języka polskiego, [w:] Młodość i starość. Integracja pokoleń, Wyd.
ZAPOL, Szczecin 2010, s. 253-254.

20 A. Leszczyńska-Rejchert, Edukacja międzypokoleniowa oraz integracja między-
pokoleniowa jako wyzwania współczesnej gerontologii, [w:] „Gerontologia Polska”
2014,(2), s. 81-82.
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Podsumowanie
Analiza teoretyczno-empiryczna przyczyniła się do powstania na-

stępujących tezy, które ukazują, iż stosunek badanych studentów do
osób w podeszłym wieku jest pozytywny, w związku z tym młodzi lu-
dzie odnoszą się do seniorów w sposób życzliwy, uważając ich zarazem
za autorytet godny naśladowania. Także wyniki i ich interpretacja
świadczą, iż młode pokolenie postrzega seniorów jako osoby z szeroką
wiedzą i doświadczeniem życiowych, utożsamiając ich z dobrocią, szla-
chetnością i bezinteresownością. Na zakończenie warto podkreślić, iż
osoby starsze pełnią ważną rolę dla całego społeczeństwa, dlatego też
należy im się bezwzględny szacunek i godne traktowanie. Ważne jest to,
aby kształtować wśród młodszych pokoleń świadomość, iż starość to
naturalny i powszechny proces, bowiem taka wiedza może wpłynąć na
pozytywne i bliskie relacje międzypokoleniowe21.

Na zakończenie chciałabym zacytować słowa Papieża Franciszka,
które ukazują jak ważne są dobre relacje międzypokoleniowe: „za każ-
dym razem, gdy staramy się odczytywać znaki czasu w aktualnej rze-
czywistości, wypada słuchać młodych i starszych. Jedni i drudzy są na-
dzieją narodów. Starsi wnoszą pamięć i mądrość doświadczenia, która
zachęca, by głupio nie powtarzać tych samych błędów z przeszłości” 22.

Streszczenie:
Starość jest naturalnym i powszechnym etapem życia jednostki.

Jest procesem biologicznym, którego nie można odwrócić. Starość doty-
czy każdego człowieka oraz stanowi wyzwanie dla całego społeczeń-
stwa. Głównym celem pracy było zbadanie wizerunku człowieka star-
szego w opinii studentów. Praca ma charakter teoretyczno – empirycz-
ny. Część Wnikliwa interpretacja badań ukazała, iż wizerunek seniora w
opinii młodych ludzi jest pozytywny. Warto wspomnieć, iż dla studen-
tów osoby starsze stanowią wzór godny naśladowania. Ponadto młod-
sze pokolenie dostrzega problemy i potrzeby ludzi w podeszłym wieku
i okazuję chęci udzielania im pomocy. Młodzi ludzi dostrzegają również
potrzebę wzmocnienia wizerunku seniorów, która miałaby na celu zni-
welowanie dystansu między pokoleniami.

Słowa klucz: starość, starzenie się, relacje międzypokoleniowe

21 A. Strużyńska, s. 67.
22 https://deon.pl/wiara/duchowosc/10-mysli-papieza-franciszka-o-

starszych-osobach,371818 (22.11.2019 r.)
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Summary:
Senior in the 21st century – an image of an elderly person based on research

conducted among students. Old age is a natural and universal stage of an ind-
ividual's life. It is a biological process that cannot be reversed. Old age con-
cerns everyone and is a challenge for the whole of society. The main purpo-
se of the work was to examine the image of an elderly man in the opinion of
students. The work is theoretical - empirical. Some Insightful interpretation
of the research showed that the image of the senior in the opinion of young
people is positive. It is worth mentioning that for students, the elderly are a
role model. In addition, the younger generation recognizes the problems
and needs of elderly people and I am willing to help them. Young people
also see the need to strengthen the image of seniors, which would be to
bridge the gap between generations.

Keywords: old age, aging, intergenerational relations
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Agnieszka Bień

Samotny w tłumie… wykluczenie jednostki w przestrzeni miasta

Wstęp
Na wstępie konieczne jest rozróżnienie dwóch pojęci – samotność i

osamotnienie. Samotności bardzo często jest zjawiskiem pozytywnym o
ile trwa krótko – matka szóstki dzieci poszukuje chwili samotności, cza-
su tylko dla siebie; student „ucieka” do biblioteki z akademika, aby w
samotności móc przygotować się do egzaminu a osoba w trudnej sytu-
acji wybiera się na samotną wycieczkę aby przemyśleć zaistniała sytu-
ację. W takich wypadkach jednostka ludzka poszukuje samotności,
wręcz do niej dąży. Inaczej jest w przypadku osamotnienia. Pojęcie to
nie posiada pozytywnych korelacji i jest zjawiskiem niezwykle destruk-
cyjnym dla jednostki. Przed jego odczuwaniem nie chroni płeć, wy-
kształcenie, posiadane pieniądze czy stan cywilny. Badacze tacy jak J.
Śliwak, U. Reizen oraz ks. J. Partyka podkreślają, „mechanizacja i auto-
matyzacja świata, dynamiczne przemiany społeczno-obyczajowe, gwał-
towny rozwój mediów i internetu, urbanizacja, wzrastające tempo życia
i nieustanne dążenie do zwiększania wydajności pracy oraz nastawienie
na ustawiczną edukację i specjalizację mają także wpływ na jakość i czę-
stość kontaktów interpersonalnych, powodując ich depersonalizację,
często prowadząc do wzrostu anonimowości lub całkowitej izolacji mię-
dzy ludźmi”1.

W literaturze odnajdujemy szereg definicji i kategoryzacji pojęcia
osamotnienie. Większość z nich podkreśla zjawiska, których zaistnienie
świadczy o poczuciu osamotnienia u jednostki. Są to: odczuwanie lęku i
dyskomfortu psychicznego, stany lekowe, zerwanie kontaktów z innymi
osobami oraz trudność ich nawiązywania, poczucie zagrożenia psy-
chicznego oraz zahamowanie rozwoju jednostki2. A. Maslow podnosi,
że osamotnienie wynika z braku miłości. Pisze: „potrzeby miłości obej-

1 J. Śliwak, U. Reizer, J. Partyka, Poczucie osamotnienia a przystosowanie spo-
łeczne, „Studia Socialia Cracoviensia” nr 1(12) / 2015, s. 62.

2 Por. Z. Dołęga, Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne,
Katowice 2003, s. 22-24; K. Kmiecik-Baran, Poczucie osamotnienia - charakterystyka
zjawiska, „Przegląd Psychologiczny", nr 4 (1988), t. XXXI; J. Rembowski, Samot-
ność, Gdańsk 1992.
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mują obdarzenie uczuciem i przyjmowanie uczucia. Kiedy nie są zaspo-
kojone, dana osoba będzie dotkliwie odczuwać nieobecność przyjaciół,
partnera lub partnerki, dzieci. Będzie pragnąć związku z ludźmi, tęsknić
za miejscem w grupie lub rodzinie i z wielką intensywnością dążyć do
osiągnięcia tego celu. Będzie to dla niej ważniejsze, niż cokolwiek inne-
go na świecie, i może nawet zapomnieć, że kiedyś, kiedy najważniejszy
był głód, miłość wydawała się nierealna, niepotrzebna i nieważna. Teraz
najgorsze są cierpienia wynikające z samotności, ostracyzmu, odrzuce-
nia, braku przyjaciół i zakorzenienie”3. E. Fromm natomiast podkreśla,
że „pragnienie zanurzenie się w unii z innymi ludźmi pojawia się za-
równo w najniższych zrachowaniach, takich jak sadyzm i destrukcja, jak
i wyższych – solidarności na podstawie ideałów i przekonań. Jest rów-
nież zasadniczą przyczyną potrzeby adaptacji – istoty ludzkie bardziej
obawiają się wykluczenia ze społeczności niż śmierci”4. Potwierdza to
założenia Arystotelesa, że człowiek przede wszystkim jest zwierzęciem
społecznym.

T. Lake opisując kształtowanie się poczucia samotności określa je
jako proces. Według psychologa odbywa się w trzech etapach:

1. Faza pierwsza, wywołana przez czynniki zewnętrzne. Jednost-
ka odczuwa blokadę przed nawiązywaniem kontaktów z innymi oso-
bami i eliminuję tzw. zasadę wzajemności.

2. Faza druga pojawia się, gdy jednostka traci zaufanie do innych
osób – nie wchodzi w relacje międzyludzkie;

3. Faza trzecia polega na utracie zdolności do wchodzenia w inte-
rakcje – jednostka ma poczucie, że otoczenie się nią nie interesuje i trak-
tuje ją z obojętnością5.

Proces osamotnienia na każdym z tych etapów można zatrzymać,
konieczny jest jednak kontakt z drugą osobą. Wydaje się, że przestrzeń
publiczna jest idealnym miejscem do pomocy osobie osamotnionej po-
przez okazanie jej wsparcia. Celem mojego artykułu jest analiza prze-
strzeni publicznej miasta i mechanizmów funkcjonowania jednostki w
jej obszarach. W czasie wywodu postaram się odpowiedzieć na pytanie
czy współczesna przestrzeń miasta buduje poczucie wspólnotowości czy
wręcz przeciwnie – wpływa destrukcyjnie na jednostkę nasilając jej po-
czucie osamotnienia.

3 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2006, s. 68.
4 E. Fromm, Mieć czy być, Poznań 1995, s. 170-171.
5 Por, T. Lake., Samotność: jak sobie z nią radzić, Warszawa 1993.
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1. Fragmentaryzacja przestrzeni miejskiej
W przestrzeni zurbanizowanej możemy wyróżnić szereg obsza-

rów: domu, osiedla, komunikacyjny (sieci dróg i chodników, ścieżek
rowerowych), przestrzeń wypoczynku i rekreacji oraz przestrzeń pu-
bliczną. B. Jałowiecki analizując sytuację współczesnego miasta podkre-
śla, że jeszcze niedawno „miasto było pełne ulic, placów, pustych prze-
strzeni, skwerów, ogrodów, a także wolnych terenów w mniejszym lub
większym stopniu nieużytkowych, oczekujących na swoje przeznacze-
nie”6. Współcześnie w procesie metropolizacji przestrzeni miejskiej za-
uważyć możemy zanik tego zjawiska. Wielkie miasta posiadają budowę
zwartą, wręcz „pochłaniają” ulice. Centra metropolii tracą funkcję
mieszkaniową. Jałowiecki podnosi, że „likwidacja funkcji mieszkanio-
wej pociąga za sobą ograniczenie dalszych funkcji: handlu, usług i roz-
rywki. Oznaczało to w istocie koniec ulicy i powstanie nowej formy
przestrzennej – miejskiej drogi, której funkcja została w nowych czę-
ściach miasta została ograniczona do przemieszczania się pojazdów.
Likwidacja ulicy ograniczyła przestrzeń publiczną miasta, której istotą
jest wolność, swoboda wyrażania w rozmaity sposób swoich poglądów,
możliwości ekspresji, różnorodności społecznej i obyczajowej”7. W.
Benjamin opisuje to zjawisko podkreślając, że eliminacja przestrzeni
ulicy wpływa niekorzystnie na jednostkę, ponieważ „ulice są mieszka-
niem zbiorowości. Zbiorowość to wiecznie niespokojna, zawsze ruchli-
we jestestwo żyjące, doznające, poznające i odczuwające miedzy mura-
mi domów, tak jak poszczególne jednostki – pod osłoną czterech ścian.
Dla tej zbiorowości lśniące emalią szyldy sklepowe są ozdobami równie
pięknymi, a może nawet piękniejszymi od olejnych obrazów wiszących
w mieszczańskim salonie; mury z napisem ‘naklejanie afiszów zakaza-
ne’ to jest pulpit do pisania, kiosk z gazetami to jej biblioteka, skrzynki
pocztowe to jej brązy, ławki to umeblowanie jej sypialni, a tarasy ka-
wiarń są jej balkonem, z którego nadzoruje ona życie w swoim domu”8.
Pozbawiając miasto przestrzeni publicznej pozbawia się jej przestrzeni
wspólnej, w której społeczeństwo i jednostka określają siebie.

Współczesne miasta doświadczają także innego rodzaju prze-
kształceń: w swojej strukturze tracą wyodrębnione, pojedyncze centrum;

6 B. Jałowiecki, Prywatyzacja i fragmentaryzacja przestrzeni, [w:] Gettoizacja pol-
skiej przestrzenni miejskiej, pod red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Warsza-
wa 2007, s. 13.

7 Tamże.
8 W. Benjamin, Pasaże, tłum. I. Kania, Kraków 2005, s. 469-470.
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handel oraz wymiana towarów odbywa się w specjalnie przygotowa-
nych budynkach (np. w centrach handlowych, galeriach) oraz ciągłego
poczucia zagrożenia i lęku. Napięcie społeczne wywołane tego rodzaju
zjawiskami generuje kolejne negatywne zjawiska jak: tworzenie się
dzielnic i osiedli zamkniętych, wyodrębnienie się grupy tzw. „margine-
su społecznego”, podziału na „swój” i „obcy” oraz marginalizacji spo-
łecznej. Jak podkreśla K. Czakaj i A. Niesporek we współczesnym mie-
ście – metropolii „zarówno jednostki, jak i całe grupy społeczne uległy
lub też zagrożone są procesem społecznej marginalizacji”9 z którym
wiąże się szereg zjawisk pokrewnych: niepewność, brak stałości, upo-
śledzenie, bezbronność, ubóstwo, nędza, nierówność społeczna, segre-
gacje, odrzucenie oraz inne10.

Przytaczane powyżej zjawiska są pochodnymi postępującej frag-
mentaryzacji i prywatyzacji przestrzeni publicznej miasta. Jałowiecki
nazywa go wręcz gettoizacją. Pisze, że „gettoizacja przestrzeni powodu-
je, że osoby o podobnym poziomie wykształcenia, dochodu i kapitału
kulturowego żyją w enklawie, mając niewielkie możliwości kontaktu z
innymi. Ograniczenie możliwości wzajemnego przekazu kulturowego
powoduje poczucie wzajemnej obcości, a nierzadko wrogości”11. Jed-
nostki ludzkie unikają się i mijają. M. Szczepański i W. Ślązak-Tranzbir
podnoszą, że przyczyną tego rodzaju separacji jest tworzenie granic –
tych prawdziwych, administracyjnych oraz mentalnych. Jednostka
ludzka ma poczucie, że w niektórych obszarze miasta jest „niepotrzeb-
na” lub „niechciana”12. T. Sławek podkreśla, że „opuszczeni i poniżeni
stają się gniewni, margines zaczyna kłaść się groźnym cieniem na spo-
kojnym i <porządnym> centrum”. Pytanie, jakie formułują opuszczeni
brzmi: <Czy potraficie spojrzeć nam w oczy? Wy, którzy macie pienią-
dze, żyjecie wygodnie i dostatnio? Wy, którzy pozornie żyjecie razem,
czy potraficie spojrzeć w oczy nam, którzy żyjemy osobno?> Takie py-
tanie jest już tylko polityczną prowokacją, uliczną manifestacją zamyka-
jącą próbę porozumienia i zasklepiającą obydwie strony w szczelnych

9 K. Czakaj, A. Niesporek, Diagnoza i strategia rozwiązywania problemów i kwe-
stii społecznych w procesie przeciwdziałania procesowi marginalizacji społecznej w
mieście polskim, [w:] Wokół socjologii przestrzeni, pod red. A. Majera, P. Starosty,
Łódź 2004, s. 69.

10 Por. T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998, s. 16.
11 B. Jałowiecki, Prywatyzacja i fragmentaryzacja…., s. 24.
12 Por. M. Szczepański, W. Ślazak- Tranzbir, Między lekiem a podziwem: getta

społeczne w starym regionie przemysłowym [w:] Gettoizacja polskiej przestrzenni miej-
skiej, pod red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Warszawa 2007, s. 48.
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skorupach , z jednej strony na ulicach gett, z drugiej w pilnie strzeżonej
dzielnicach dobrobytu. Granica, chodź czasem niewidzialna, jest szczel-
na”13. Każdorazowe przekroczenie tej granicy wywołuje lęk, przerażenie
oraz poczucie odrzucenia.

Szczególną formą tkanki miejskiej jest tzw. gated communities – są
to przestrzenie, „[…] których mury i płoty wykluczają publiczny dostęp
do ulic, chodników, parków, plaż, rzek i placów zabaw […] wszystkich
zasobów, które bez tych bram i murów byłoby otwarte i używane przez
wszystkich obywateli”14. Pierwsze tego rodzaju przestrzenie powstały w
Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 70. i 80. ubiegłego
wieku. Z jednej strony były one ucieleśnieniem aspiracji nowopowstałej
klasy średniej, z drugiej strony jednak odpowiedzią na narastające po-
czucie strachu społecznego. W Polsce postawanie gated communities po-
wiązane jest z nasilającymi się podziałami społecznymi. Po 89. roku, w
wyniku nasilających się różnicami pomiędzy klasą średnia a najuboższą
grupą mieszkańców kraju, w przestrzeniach miast zaczęły wyodrębniać
się przestrzenie „wyłączone” – ekskluzywne osiedla, które skupiały w
sobie nowo kształtującą się klasę społeczną. J. Gędecki przedstawicieli
tego nowego środowiska społecznego nazywa „ofiarami strachu”15.
Podnosi, że „do dyskursu trafiły pojęcia i metafory: fortecy, getta dla
bogatych, wspólnoty pogardy itp. Problem nowych, luksusowych osie-
dli powstających w rzeczywistości polskich miast zdominował całość
praktyk dyskursywnych i przesłonił np. fakt oddolnych i indywidual-
nych akcji grodzenia majątków wspólnot mieszkaniowych”16. Filozofia
strachu zamknęła ludzi we własnych domach, osiedlach, przestrzeniach.
Zerwała więzi pomiędzy sąsiadami, rodzinami oraz wspólnotami. Czę-
sto sąsiedzi mieszkający w jednej klatce mieszkaniowej nie znają się,
unikają a nawet unikają wzajemnie.

13 T. Sławek, Nieme spojrzenia opuszczonych, „Tygodnik Powszechny. Katolickie Pi-
smo Społeczno- Kulturalne”, dostęp online:
http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/24-25/slawek.html.

14 E. Blakely, M. G. Snyder, Fortress America: Gated Communities in United Sta-
tes, Waszyngton 1997, s. 2.

15 Por. J. Gądecki, „Za murami” – krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli ty-
pu gates communities w Polsce, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzenni miejskiej, pod
red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Warszawa 2007, s. 93.

16 J. Gądecki, „Za murami” – krytyczna…, s. 93.

http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/24-25/slawek.html
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2. Wykluczenie jednostki w przestrzeni miasta
R. Kapuściński w Hebanie w czasie autorefleksji opisuje siebie

wśród tubylców. Podnosi, że „ludzie. Tutejsi miejscowi. Jakże pasują do
tego krajobrazu, światła, zapachu. Jak tworzą jedność? Jak człowiek i
krajobraz są nierozerwalną, uzupełniającą się harmonią, wspólnotą, toż-
samością? […] My kształtujemy nasz krajobraz, a on formuje rysy na-
szych twarzy. Biały człowiek jest wśród tych palm, lian, w tym buszu i
dżungli jakimś dziwacznym i niepowtarzalnym wstrętem”17. Rozważa-
nia podróżnika w sposób analogiczny przenieść można na obszary
wielkomiejskie. Jednostka we współczesnym mieście podporządkowana
jest relacji w aspekcie produkcji –konsumpcji. W relacjach społecznych
podawana jest atomizacji, powierzchowności i przelotności kontaktów18,
przy jednoczesnym zarysowaniu ostrej granicy pomiędzy swój –obcy. Z.
Bauman zjawisko to nazywa mikrofobią, czyli alergicznemu traktowa-
niu kogoś „z poza”, kogoś „obcego”19. Tego rodzaju relacje społeczne
wpływają na kształtowanie się tkanki miejskiej i rozwój współczesnej
metropolii. W literaturze z zakresu nauk społęcznych przyczyn tego
zjawiska podawanych jest wiele. Za najważniejsze z nich uznać można:
powstawanie gett kapitalistycznych (gdzie bariery przestrzenne nie
tworzą stany czy klasy, tylko ekonomia i grubość portfela), tworzenie
obszarów o ograniczonej ruchliwości społecznej (osiedla zamknięte,
„selekcja” w klubach lub restauracjach), tworzenie ogromnych osiedli
jako mechanizmów segregacji (np. osiedla socjalne) oraz społeczne eli-
minowanie „niewygodnych” grup społecznych20. Zjawiska te wpływają
na relacje sąsiedzkie w rozumieniu globalny (całego miasta), lokalnym
(sąsiedztwo np. w bloku) oraz samego poczucia solidarności społecz-
nej21. T. Kowalik podnosi, że współczesna struktura tkanki miejsko -
społecznej oraz „to co się dzieje w tych środowiskach sprzyja raczej spo-
łecznej dekompozycji […]. Populacja ubogich jest do tego stopnia zdez-
integrowana, że nie umie znaleźć wspólnego języka. […] Nie są oni w
stanie powołać do życia stałej organizacji broniącej ich interesów.

17 R. Kapuściński, Heban, Warszawa 1999, s. 7-8.
18 Por. M. Krajewska, Kultura kultury popularnej, Poznań 2003, s. 49.
19 Por. Z. Bauman, Razem, czy osobno, tłum. T. Kunz, Kraków 2003, s. 238-240.
20 Por. M. Pirveli, Z. Rykiel, Getto a nowoczesność, [w:] Gettoizacja polskiej prze-

strzenni miejskiej, pod red. B. Jałowieckiego, W. Łukowskiego, Warszawa 2007,
s.73-78.

21 Handke K., Pojęcie „kresy” na tle: centrum – peryferii, [w:] Kresy – pojęcie i
rzeczywistość, pod red. K. Handke, Warszawa 1997.
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Związki zawodowe, które potencjalnie mogliby podjąć funkcję ich
ochrony mają dość własnych problemów”22.

Procesem wykluczenia i marginalizacji w przestrzeni miejskiej
szczególnie do tchnięte są jednostki bezrobotne oraz ich rodziny, chore
przewlekle i niepełnosprawne oraz osoby korzystające ze wsparcia po-
mocy społecznej, w tym rodziny wielodzietne. M. Szczepański analizu-
jąc współczesne zróżnicowanie mieszkańców miast podnosi, że „do ka-
tegorii wykluczonych coraz częściej zalicza się także osoby zatrudnione,
często pełnoetatowe, ale skrajnie nisko uposażone, z trudem nisko prze-
kraczające ustawowe minimum płacowe. Można zatem mieć zatrudnie-
nie, niekiedy nawet w dużej firmie i być skazanym na życiową wegeta-
cję”23. Marginalizacja finansowa rodzi natomiast korupcję, wzbudza
większy lęk oraz zwiększa dystans społeczny. Tereny miasta zamieszka-
łe przez tego rodzaju społeczności nazywane są „krainami umarłej ener-
gii”, zamieszkaną „[…] przez ludzi, którzy nie mogą czerpać już z prze-
szłości, nie są w stanie budować przyszłości; nie potrafią budować do
końca swojej tożsamości, ponieważ to, co określało ją do tej pory, prze-
stało być ważne. Nędza materialna mieszkańców krainy umarłej energii
jest tu […] jedynie metaforą ich pustki duchowej, totalnego braku kapi-
tału kulturowego i niedostatecznie rozwiniętego kapitału społecznego.
Pozbawieni jakiejkolwiek metafizycznej racji istnienia, wiodą życie za-
wieszone w próżni […]. Jałowe jest to wszystko: czekanie, jedzenie, ga-
danie. W pewien sposób to ludzie żyjący w Matrixsie. Na każdym, na-
wet najbardziej obskurnym budynku widoczna jest przytwierdzona
antena satelitarna – jedyna wtyczka do świata społecznego, jedyna for-
ma łączności getta biedy i wykluczenia z otoczeniem”24.

Podsumowanie
Współczesny człowiek żyje w świecie „przesiąkniętym” strachem -

obawia się o swoją pracę (ciągle zmieniające się koniunktury ekono-
miczne i gospodarcze) rodzinę lub potomstwo. Z programów telewizyj-
nych dowiaduje się o zagrożeniach typu: korupcja w polityce, przestęp-
czość zorganizowana czy katastrofa klimatyczna. „Ryzyko w ponowo-
czesnym świecie, stale podtrzymywane przez środki masowego przeka-
zu, staje się problemem codziennego życia. […] Ponieważ trudno jest

22 T. Kowalak, Marginalizacja…, s. 38.
23 M. Szczepański, Wykluczenie społeczne, [w:] Wokół socjologii przestrzeni, pod

red. A. Majera, P. Starosty, Łódź 2004, s. 190.
24 M. S. Szczepański, W. Ślązak- Tazbir, Między lękiem a podziwem…, s. 42-43.
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ograniczyć ryzyko globalizacji, można próbować zabezpieczyć się w
skali lokalnej. Próbą takiego zabezpieczenia jest schronienie się w osie-
dlach <za bramą> daje złudzenie bezpieczeństwa i ochrony przed wro-
gim otoczeniem. Powstają zatem nowe miejskie społeczności, których
głównym, jeśli nie jedynym spoiwem jest strach”25. Społeczność za bra-
mą poszukuje własnej tożsamości – odrębnej od otoczenia niebezpiecz-
nego, wrogiego i nieprzyjemnego. Osoby ubogie, chore lub niepełno-
sprawne ulegają procesowi marginalizacji społecznej. Są wykluczani z
przestrzeni społecznej, spychani na obrzeża życia codziennego.

Analizując przestrzeń społeczną współczesnego miasta możemy
zaobserwować narastające zjawisko osamotnienia i wykluczenia jed-
nostki. Powstawanie osiedli strzeżonych, centr handlowych o wysokim
standardzie oraz ośrodków turystycznych powoduje, że marginalizo-
wani mieszkańcy miasta unikają tego rodzaju miejsc. Przestrzeń pu-
bliczna – z definicji wspólna – nie może być użytkowana przez osoby
ubogie lub niepełnosprawne. Chronią je bariery fizyczne (mury, schody,
płoty) oraz mentalne (ubioru, sposobu zachowania i wypowiedzi).
„Mieszkańcy metropolii mieszkają i pracują w odległych i niepowiąza-
nych ze sobą miejscach, korzystają z odmiennych obszarów informacyj-
nych, czynni są w różnych rytmach pracy i wypoczynku, obracają się w
izolowanych przez siebie środowiskach zawodowych i odmiennych
subkulturach. Nie wiążą ich żadne wspólne cele, wartości oraz prze-
strzenie sakralne. W sprawach <swego miasta> łączy ich najwyżej
wspólne poczucie bezradności. Twory te nadal nazywane są jednak
miastami”26.

Streszczenie:
Analizując strukturę współczesnego miasta możemy zaobserwo-

wać takie zjawiska jak: fragmentaryzacja jej przestrzeni, marginalizacja
obszarów ubogich, dominacja przestrzeni prywatnej nad przestrzenią
publiczną oraz powstawanie gett biedy i dobrobytu. Zjawiska te prowa-
dzą do zwiększania się u jednostki poczucia lęku oraz jej osamotnienia.
Zjawiska związane z przekształceniem przestrzeni miejskiej powiązane
są także ze zmianami w obszarach relacji społecznych. Jednostki chore,
niepełnosprawne lub ubogie wykluczane są z życia społecznego oraz

25 B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Wydanie nowe poprawione,
Warszawa 2010, s. 299.

26 A. Wallis, Koncepcja miasta i kryzys miasta, referat wygłoszony podczas
Zjazdu Socjologów w Łodzi w 1981 roku (maszynopis powielony).
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pozbawione możliwości korzystania ze wszystkich obszarów przestrze-
ni miejskiej.

Słowa klucze: przestrzeń miasta, osamotnienie, wykluczenie,
marginalizacja społeczna

Summary:
Analyzing the structure of a modern city, we can observe such

phenomena as: fragmentation of its space, marginalization of poor areas,
domination of private space over public space and the emergence of
poverty and prosperity ghettos. These phenomena lead to anxiety and
loneliness. Phenomena associated with the transformation of urban
space are also associated with changes in the areas of social relations.
Sick, disabled or poor people are excluded from social life and deprived
of the opportunity to use all areas of urban space.

Keyword: city space, loneliness, exclusion, social marginalization
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Aleksandra Drzymała

Osamotnienie i samotność osób starszych

Wstęp
Samotność szczególnie dotkliwie odczuwają osoby starsze. Wyni-

ka to z faktu, iż w podeszłym wieku obniża się sprawność fizyczna i
psychiczna, a także zauważyć można jakościowo negatywne zmiany w
zakresie stosunków międzyludzkich. Różnego rodzaju dolegliwości i
niesprawność fizyczna utrudniająca poruszanie się poza własnym
mieszkaniem, wpływają na wzrost poczucia samotności. Tymczasem
samotność osób starszych jest przyjmowana jako normalny element
schyłku życia, nie uznaje się jej za istotny problem1. Trudno znaleźć od-
powiedź, dlaczego tak się dzieje. Być może dlatego, że starość prawie
zawsze wiąże się z chorobą. 80% osób po sześćdziesiątym roku życia
cierpi na co najmniej jedną chorobę somatyczną, a u większości stwier-
dza się kilka przewlekłych schorzeń, wymagających opieki medycznej.
Poza chorobami, do często występujących problemów osób starszych
należą: trudności w poruszaniu się poza domem (20%), zaburzenia
wzroku (20%), zaburzenia słuchu (30%). Zaburzenia te powodują nie
tylko cierpienie, ale prowadzą też do utraty i bolesnej zależności od tzw.
osób trzecich2. W eseju podjęty został temat samotności i poczucia osa-
motnienia wśród osób starszych. Jest on szczególnie istotny we współ-
czesnym świecie, w którym starość nie jest modna, a na skutek zdobyczy
medycyny dochodzi do zjawiska starzenia się społeczeństwa. Stanowi to
trend charakterystyczny dla krajów rozwiniętych. Nic nie wskazuje, aby
ten proces miał się zatrzymać w najbliższym czasie.

Okres starości jest ściśle powiązany ze zjawiskiem wielochorobo-
wości, które upośledza biologiczne funkcjonowanie chorych, prowadzi
do ich niepełnosprawności, pogorszenia się jakości życia i zmian zacho-
wania w sferze psychospołecznej. Osoby starsze są narażone na poczu-
cie samotności i osamotnienia, a to z kolei prowadzi do marginalizacji
oraz wykluczenia tych osób. Nie utrzymują one kontaktów z otoczeniem

1 E. Sosnowska-Bielicz, J. Wrótniak, Środowisko życia a poczucie samotności osób
starszych, „Społeczeństwo i Rodzina” Lublin 2015, nr 43, s. 84.

2 A. Mielczarek, Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuń-
czych, „Praca Socjalna” Warszawa 2006, 21 nr 4, s. 25.
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albo z powodu świadomego wyboru, albo braku takiej możliwości. Ten
drugi powód występuje częściej. Według szacunków bolesne uczucie
samotności dotyczy 56% osób zamieszkujących domy opieki dla senio-
rów. W gerontologii występuje podział na samotność oraz osamotnienie.
Samotność oznacza tutaj długie pozostawanie w odosobnieniu, nie
uczestniczenie w życiu społecznym, niemożność kontaktu ze społeczeń-
stwem i kreowania roli społecznej. Natomiast osamotnienie skupia się
na psychologicznej stronie samotności, poczuciu samotności pomimo
istnienia fizycznych możliwości kontaktu z drugim człowiekiem. Na tej
podstawie wyróżnia się samotność wynikającą z fizycznego braku in-
nych ludzi oraz samotność pośród ludzi3. Bez względu na wiek, imma-
nentną właściwością człowieka jest potrzeba przynależności i bezpie-
czeństwa, możliwa do zaspokojenia wyłącznie w kontakcie z osobami,
dla których jest on ważny. Potrzeba kochania i bycia kochanym ma wy-
miar uniwersalny, nie jest to przywilej młodości. Całkowity brak więzi
albo też postrzeganie jej jako nieadekwatnej do oczekiwań zaburza rów-
nowagę psychiczną, sprzyja samotności i poczuciu osamotnienia4.

1. Teoretyczne podejścia do problemu samotności
Poczucie samotności i osamotnienia może być rozpatrywane z punk-

tu widzenia kilku podejść teoretycznych. Mowa tutaj o: teorii wycofania się,
teorii modernizacji, teorii wymiany, teorii aktywności, teorii społecznej
kompetencji i wyłamywania się. Zgodnie z pierwszą z nich, tzn. teorią wy-
cofywania się wraz z osiągnięciem bardziej zaawansowanego wieku senio-
rzy powoli i ustawicznie wycofują się z pełnienia dotychczasowych ról spo-
łecznych, charakterystycznych dla średniego wieku, żeby zrobić miejsce
osobom z kolejnej generacji i przygotować się na całkowite wycofanie, czyli
śmierć. Teoria modernizacji jest z kolei skoncentrowana na obniżeniu się
statusu osób starszych na skutek zmian cywilizacyjnych wynikających z
rozwoju technologii ochrony zdrowia, postępu gospodarczego, masowej
edukacji i urbanizacji. Inne spojrzenie na tę kwestię posiada teoria wymia-
ny. Bazuje ona na przekonaniu, że wraz z osiągnięciem coraz wyższego
wieku, spada wartość posiadanych zasobów, takich jak: zdrowie, dochód,
oszczędności, kapitał ludzki. Zmniejsza się więc możliwość wymiany z

3 A. Świtoń, A. Wnuk, Samotność w obliczu niesprawności osób starszych, „Ge-
riatria” Warszawa 2015, nr 9, s. 243-244.

4 M. Dąbrowska-Wnuk, Samotność w starości. Szansa na rozwój czy ryzyko (sa-
mo)wykluczenia społecznego, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe studia
humanistyczne” 2016 nr 1, s. 78.
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innymi jednostkami, obniża uczestnictwo osób starszych w życiu społecz-
nym i wycofanie z interakcji z innymi ludźmi. Dzieje się tak przez obawę
seniorów przed korzystaniem z czyjejś łaski. Teoria aktywności dostrzega z
kolei trudności związane ze znalezieniem substytutów dla utraconych ról
społecznych. Niekiedy osoby starsze nie chcą podejmować nowych form
aktywności, co skazuje je na samotność i osamotnienie. Według teorii spo-
łecznej kompetencji i wyłamywania się niekorzystne zachowania seniorów
można opisać za pomocą modelu sprzężenia zwrotnego pomiędzy spo-
łecznymi kompetencjami seniorów, a kryzysami wieku zaawansowanego.
Kluczową sprawą jest samoocena osoby starszej, a zwłaszcza jej podatność
na uprzedzenia i etykiety formułowane wobec niej. Jeśli otoczenie wpływa
na samoocenienie się przez nią jako niesamodzielnej, może to prowadzić do
zaniku jej zdolności do podtrzymania kontaktów z innymi5.

2. Badanie samotności i starości w Polsce
W Polsce mamy do czynienia z dynamicznym procesem starzenia

się społeczeństwa, którego konsekwencją jest duża liczba osób w wieku
poprodukcyjnym (5,7 mln osób w wieku 65 lat i więcej). Ponadto wy-
dłuża się średnia życia mężczyzn i kobiet. Priorytetem państwa w ob-
szarze polityki społecznej powinna być troska o dalsze wydłużanie się
życia oraz podejmowanie działań sprzyjających realizacji procesy po-
myślnego starzenia się i zmniejszania poczucia samotności osób star-
szych. Okres starości może być nowym i lepszym etapem życia, jeśli
człowiek nie zaprzestanie realizować własnych marzeń i wyznaczonych
celów. Jednym ze sposobów aktywnego przejścia przez proces starzenia
jest angażowanie się w różnego rodzaju sprawy społeczne i polityczne.
Występują seniorzy, którzy po przejściu na emeryturę kontynuują pracę
zawodową albo też zajmują się np. ogródkiem. Mogą poświęcić swoje
życie modlitwie, domowi, opiece nad wnukami. Coraz więcej osób star-
szych chce iść z duchem czasu, dba o swój wygląd i ciało, spędza wolny
czas zwiedzając ciekawe miejsca. Popularną strategią aktywnego radze-
nia sobie z samotnością jest aktywność naukowa i społeczna (np. wolon-
tariat, klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku). Aktywność stanowi
źródło satysfakcji, podnosi jakość życia, pozwala przełamać lęk i we-
wnętrzny opór przed brakiem tolerancji ze strony otoczenia, a także

5 P. Szukalski, Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich
sytuacja rodzinna, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 2005 Łódź, nr 2, s.
219-220.
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wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w to, że nawet w okresie
starości można realizować swoje marzenia i pragnienia6.

Jak wskazują wyniki badania TNS OBOP z 2009 r., przeprowadzo-
nego na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 65 lat
i więcej, za osamotnionych można uznać jedną piątą polskich seniorów.
Deklarują oni, że czują się oni w ten sposób często (10%) lub zawsze (7%).
Jednocześnie prawie połowa (47%) stwierdziła, że nigdy nie czuje się
osamotniona. Czynnikami wpływającymi na to odczucie były: płeć, wiek,
wykształcenie, stan cywilny, źródło dochodów i miejsce zamieszkania.
Osamotnienie zostało zdefiniowane jako psychiczny aspekt samotności
lub poczucie niemożności bycia zrozumianym przez innych, wyobcowa-
nie pomimo istnienia fizycznych kontaktów z innymi. Na ryzyko osamot-
nienia bardziej narażone są: kobiety, osoby z wykształceniem podstawo-
wym i niższym, renciści, mieszkańcy wsi, mieszkańcy wschodniego re-
gionu Polski, osoby ubogie i osoby mieszkające samotnie. Czynniki te
zwykle nakładają się na siebie. Za modelowy przykład osoby osamotnio-
nej można uznać kobietę z wykształceniem podstawowym, mieszkającą
samotnie na wsi we wschodnim regionie Polski i utrzymującą się z renty.
Mniej narażeni na poczucie osamotnienia są: mężczyźni, osoby z wy-
kształceniem zawodowym lub wyższym, osoby aktywne zawodowo,
mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców, osoby niemieszkające
samotnie. Typowym przedstawicielem tej grupy jest mężczyzna wy-
kształcony, aktywny zawodowo, mieszkający w dużym mieście i prowa-
dzący z partnerką wspólne gospodarstwo domowe7.

Według tych samych respondentów, kluczowe problemy starości
dotyczą zdrowia, chorób i cierpienia oraz niesprawności i uzależnienia
od innych. W dalszej kolejności wskazywali na brak zabezpieczenia fi-
nansowego i osamotnienie. Mniejsza grupa seniorów żałowała, że nie
może pracować jak dawniej, obawiała się śmierci i żyła przeszłością.
Kwestie zdrowotne były poruszane dwa razy częściej niż pozostałe kwe-
stie, co może wskazywać na największe niezaspokojone problemy osób
starszych w tym zakresie. Zapytano także, na czyją pomoc mogą liczyć
osoby starsze w przypadku choroby, kłopotów finansowych i osamot-
nienia. Rozkład odpowiedzi świadczy o tym, że liczą oni przede wszyst-
kim na pomoc najbliższych, tzn. partnera życiowego, dzieci i wnuków.

6 A. Świtoń, A. Wnuk, Samotność…, op. cit., s. 248.
7 P. Kubicki, Osamotnienie osób starszych w Polsce: skala, przejawy oraz sposoby

przeciwdziałania zjawisku, „Studia Humanistyczne AGH. Półrocznik Akademii
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica” Kraków 2010, t. 8, s. 129, 131-132.
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Wsparcie rodzinne jest istotne w odniesieniu do problemów finanso-
wych. Jednak to dalsza rodzina, przyjaciele i sąsiedzi w relatywnie naj-
wyższym stopniu umożliwiają przezwyciężenie osamotnienia. Sąsiedzi
odgrywają też dużą rolę w zapewnieniu wsparcia osobom, które miesz-
kają samotnie. Rozmówcy mieli wiele pomysłów na walkę z osamotnie-
niem i poprawę jakości życia osób starszych. Można te pomysły upo-
rządkować od działań nakierowanych na jednostkę, poprzez krąg ro-
dzinny i najbliższe otoczenie, aż do rozwiązań instytucjonalnych. Jed-
nostka jest w stanie sama poprawić swój los pozostając człowiekiem
wszechstronnie aktywnym oraz rozwijając własne zainteresowania.
Ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi i członkami
własnej rodziny. Podkreślana była sytuacja materialna osób starszych,
którą powinno polepszyć państwo poprzez podniesienie emerytur.
Oczekiwania wobec państwa i władzy koncentrowały się na wsparciu
finansowym organizacji i klubów seniora8.

W badaniach ankietowych dotyczących poczucia samotności, jakie
przeprowadziły Ewa Sosnowska-Bielicz i Joanna Wrótniak, wykazano
że środowisko rodzinne jest czynnikiem, który obniża poziom subiek-
tywnie odczuwanej samotności. Autorki skoncentrowały się na proble-
mie wpływu środowiska życia osób starszych na odczuwaną przez nich
samotność, porównując środowisko życia rodzinne i instytucjonalne
(domy pomocy społecznej). Okazało się, że występuje istotny staty-
stycznie wyższy poziom odczuwanej samotności przez osoby starsze
zamieszkujące w środowiskach zinstytucjonalizowanych w porównaniu
do seniorów mieszkających w środowisku rodzinnym. Ponadto osoby
starsze mieszkające z rodziną odczuwają mniejszy brak bliskich, osobi-
stych i intymnych kontaktów z innymi w porównaniu do osób mieszka-
jących w domach pomocy społecznej9. Widać więc, jak wielką rolę pełni
rodzina jako podstawowa komórka społeczna nawet dla ludzi w pode-
szłym już wieku. Zapewnia wsparcie i dobre samopoczucie. Natomiast
odrzucenie ze strony rodziny jest bardzo silnym ciosem.

Wydawać by się mogło, że samotność i poczucie osamotnienia
osób starszych wynika z braku partnera życiowego. Potwierdzają to
niektóre badania dotyczące motywów zawierania małżeństwa, w któ-
rych obok motywacji uczuciowej i instytucjonalnej, równie często poja-
wia się motywacja w formie asekuracji przed osamotnieniem. Tymcza-
sem można czuć się samotnym również w związku. Wśród małżeństw z

8 Tamże, s. 132-134.
9 E. Sosnowska-Bielicz, J. Wrótniak, Środowisko…, op. cit., s. 88, 90-92.
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dużym stażem małżeńskim poczucie samotności małżonków jest wyso-
kie. Stwierdzono je u 71% żon i mężów. Mowa tutaj łącznie o osobach,
które znajdują się w fazie wtórnej małżeństwa oraz w fazie emeryckiej.
Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, gdy dzieci odchodzą z domu, a rodzice
stają się teściem i teściową, a następnie babcią i dziadkiem. Kolejna faza
pojawia się, kiedy role pozarodzinne tracą na znaczeniu, dochody stają
się niższe, trzeba wspólnie prowadzić dom i wspierać się w sytuacji nie-
domagania zdrowia. Małżonkowie z pierwszej i drugiej grupy twierdzą,
że nadal się kochają i odczuwają bliskość, co oznacza że samotność nie
musi mieć nic wspólnego z odczuwaną satysfakcją z życia małżeńskiego.
Do poczucia osamotnienia przyznaje się 20% żon i 14% mężów. Jedno-
cześnie 20% kobiet i 48% mężczyzn przyznało, że przyczyną dla której
się nie rozstali ze współmałżonkiem jest strach przed samotnością10.

Ogólniejszym problemem jest to, że w społecznym odbiorze sta-
wia się znak równości pomiędzy starością a samotnością. Zdaniem zna-
czącej liczby przebadanych studentów uczelni wyższych z Lublina, sa-
motność jest nieodłącznym elementem życia seniorów. Do doświadcza-
nia samotności przyczyniają się izolacja, opuszczenie, odrzucenie, ogra-
niczenie kontaktów, problemy ze zdrowiem, wykluczenie seniora ze
środowiska społecznego. Ankietowani mają mieszane wyobrażenia na
temat osób starszych. Z jednej strony postrzegają je jako osoby: mądre,
wyrozumiałe, szczęśliwe, chętnie pomagające innym, inteligentne, skon-
centrowane na przyszłości, dojrzałe emocjonalnie, sprawiedliwe, zaan-
gażowane w życie swoich dzieci, doświadczone. Z drugiej jednak strony
ujawnia się negatywny obraz seniorów, którzy są ich zdaniem ludźmi:
słabymi, powolnymi, nieaktywnymi, niezaradnymi, nieśmiałymi, bojaź-
liwymi, bezbronnymi, ubogimi, przygnębionymi, osamotnionymi, kon-
serwatywnymi, żyjącymi wspomnieniami, oschłymi, oszczędnymi,
nadmiernie zainteresowanymi życiem innych, zniechęconymi, zrzędli-
wymi, nieszczęśliwymi, hipochondrycznymi, nieprzychylnie nastawio-
nymi do młodych. Studenci zapytani o główne potrzeby ludzi starszych,
zwracali uwagę głównie na potrzebę: opieki medycznej, poczucia bez-
pieczeństwa i wsparcia, akceptacji, porozumienia, towarzystwa, przyna-
leżności do grupy, pomocy finansowej i społecznej, miłości. Zdaniem

10 S. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach mał-
żeństw z dużym stażem pożycia małżeńskiego, „Exlibris: biblioteka gerontologii
społecznej” Kraków 2017, nr 2, s. 44.
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zdecydowanej większości badanych (86%) w populacji osób starszych
występuje zjawisko samotności11.

3. Samotność- prognozy
Mówi się o tym, że samotność jest najbliższą przyjaciółką XXI w.

oraz że jest to najpowszechniejsza i najgroźniejsza choroba tego stulecia.
Można przywołać wiele innych spostrzeżeń i opinii na temat samotno-
ści, również te stawiające pytanie, czy jest ona rzeczywistością, czy fik-
cją? Śmiało można jednak stwierdzić, że jest to jedno z największych
współczesnych zagrożeń. Doświadczenie samotności jest szczególnym
przeżyciem człowieka. Każdy miał z nią kiedyś do czynienia. Nawet
dziecko, które zostało pozostawione samemu sobie, broniło się przed
tym odczuciem zamykając się wewnętrznie i tworząc własny świat. Sa-
motność i osamotnienie odczuwają zwłaszcza osoby bezsilne wobec oto-
czenia, które jest nieprzyjazne, zamknięte. Dotyczy obawy wobec przy-
szłości, która wzbudza lęk związany z tym, co nieznane12. Osoby starsze
często postrzegane są jako nieporadne, co wpływa na ich własny system
oceny. Oznacza to, że mamy do czynienia ze samospełniającym się pro-
roctwem, które można by zatrzymać. Wystarczy, aby w społecznym
odbiorze starość była czymś naturalnym, oswojonym. Należy rozbudzić
świadomość ludzi, że nie musi być ona zjawiskiem negatywnym. Rów-
nież stary człowiek jest w stanie wiele dać od siebie innym ludziom. Jest
on doświadczony, dysponuje szerszą perspektywą i zasobem wiedzy
życiowej niedostępnym dla młodych, ponieważ oni osiągną go dopiero
w stosownym wieku.

Dla wielu ludzi starość wiąże się ze strachem, ale można odnieść
wrażenie, że chodzi nie tyle o strach przed chorobą, co właśnie przed
byciem samotnym. Samotność zaś ma wiele odcieni. Powoduje ją brak
życzliwych ludzi wokół, którzy mogą stanowić oparcie, służyć pomocą,
rozmową, po prostu być gdzieś obok. Ludzie starzy nie mogą już pełnić
tych samych ról społecznych, które stanowiły wcześniej o ich sensie ży-
cia, nie spotykają tych samych ludzi. Czują się w związku z tym wyklu-
czeni, pozostawieni gdzieś na uboczu wydarzeń. Wreszcie towarzyszy
im poczucie osamotnienia, wyobcowania, prawdopodobnie też nie pa-

11 O. Dąbska, Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych, „Me-
dycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” Warszawa 2016 t. 22 nr 2, s. 142-144.

12 J. Zimny, Wstęp [w:] J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Pra-
ca zbiorowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa
Wola 2013, s. 5.
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sowania do współczesnych realiów. Nawet dysponując wieloma osoba-
mi wokół siebie, nie potrafią się odnaleźć. Może do tego doprowadzić
nowoczesna technologia, której nie są w stanie się nauczyć albo prze-
świadczenie, że ich czas już minął. Człowiek stary ma świadomość ulot-
ności życia. Wielu jego rówieśników już nie żyje, co wzbudza gorzkie
przemyślenia. Bliscy mają swoje sprawy, własnych znajomych i proble-
my. Gdyby jednak nawet nie mieli i starali się przebywać na co dzień z
osobą starszą, to ciężko im będzie zastąpić towarzystwo osób w podob-
nym wieku i o podobnym zestawie doświadczeń życiowych. Oczywiście
dzieje się tak nie we wszystkich przypadkach.

Zakończenie
Jak zostało wykazane w tekście, starość jest etapem życia stawiają-

cym przed człowiekiem duże wyzwania, piętrzącym trudności wśród
których na szczególną uwagę zasługuje samotność i poczucie osamot-
nienia. Samotność stanowi nieodłączną część ludzkiej egzystencji. Jest
też czymś bardzo złożonym. Nie zawsze musi nawet oznaczać brak kon-
taktu z drugim człowiekiem. Bliskoznaczne z pojęciem samotności jest
poczucie osamotnienia. Osamotnienie opiera się na jakości i liczbie kon-
taktów międzyludzkich. Jest ono poczuciem niezrozumienia, wyobco-
wania od ludzi, pomimo utrzymywania z nimi kontaktów. Warto za-
znaczyć, że samotność może być stanem pozytywnym, o ile jest chwilo-
wa lub pożądana. Jednak jeśli trwa zbyt długo, a człowiek nie można
nad nią zapanować, prowadzi do poczucia dyskomfortu psychicznego i
wywołuje negatywne emocje. Z taką właśnie sytuacji mierzą się osoby
starsze, które znalazły się w niej wskutek nieuniknionych (jakby się mo-
gło wydawać) zdarzeń. Tak jednak nie jest. Istnieją sposoby na zredu-
kowanie nie tylko odczucia samotności, ale też osamotnienia w tej gru-
pie wiekowej. Po pierwsze musi się zmienić świadomość społeczna ka-
żąca utożsamiać starość z samotnością. Senior może być wciąż aktyw-
nym człowiekiem, zaangażowanym w życie społeczne, który jest bardzo
potrzebny swojemu otoczeniu. Po drugie istnieć powinny rozwiązania
instytucjonalne wspierające osoby w podeszłym wieku. Chodzi nie tylko
o wyższe emerytury, ale też obecność i wsparcie dla organizacji, czy też
klubów przeznaczonych dla takich osób. Wydaje mi się, że również
młodych ludzi należy uczulić na problemy starości. Każdy jest częścią
jakiejś rodziny i może zrobić na jej rzecz coś może niewielkiego, ale słu-
żącego jej integracji. Zamiast odżegnywać się od problemów i zatapiać
jedynie w swoim własnym świecie, spojrzeć też trochę dalej, zrozumieć,
że problem starości i osamotnienia dotknie też jego samego.
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Streszczenie:
Celem artykułu jest ukazanie Czytelnikowi zjawisk samotności i

osamotnienia związanych z procesem starzenia się jednostki. Zaprezento-
wano ujęcia teoretyczne jak i odwołania do Polskich badań prowadzonych
na terenie kraju. Ogromna ilość osób w wieku poprodukcyjnym, jak i wy-
dłużenie długości życia sprawia, iż podjęta tematyka jest bardzo istotna dla
funkcjonowania społeczeństwa jako całości. W artykule przedstawiono
formy przeciwdziałania osamotnieniu i samotności z perspektywy indywi-
dualnej jak i instytucjonalnej. Autorka wskazuje również na problem nega-
tywnego odbioru wieku podeszłego w społeczeństwie, gdzie stawia się
znak równości między samotnością a starością.

Słowa klucze: samotność, osamotnienie, starzenie się, ageizm,
przemiany demograficzne

Summary:
Isolation and loneliness of the elderly
The purpose of the article is to show the reader the phenomena of

loneliness and isolation associated with the aging process of the indivi-
dual. Theoretical approaches and references to Polish research conduc-
ted in the country were presented. The huge number of people in post-
working age, as well as the extension of life expectancy make the subject
matter very important for the functioning of society as a whole. The ar-
ticle presents forms of counteracting isolation and loneliness from an
individual and institutional perspective. The author also points to the
problem of the negative perception of the elderly in socjety when being
old means being lonely.

Key words: loneliness, isolation, aging, ageism, demographic change
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Filip Grabarczyk

„Największym ubóstwem człowieka nie jest bieda ani trąd,
lecz samotność i poczucie bycia niechcianym”.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Samotność osób starszych.

Wstęp
Wybitny starożytny filozof i myślicie Arystoteles zauważył, że -

wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.
W dzisiejszych czasach pędzącego rozwoju cywilizacji, gdzie świat jest
doskonale skomunikowany, a ludzie mają pełne narzędzia do kontak-
towania się między sobą dostrzega się zjawisko wyobcowania, osamot-
nienia, samotności. To swoisty paradoks. Czyżby rozwój nowych tech-
nologii sprawił, że człowiek stał się bardziej wygodny, egoistyczny, le-
niwy i niechętny w podejmowaniu starań o podtrzymywanie bezpo-
średnich relacji i więzi z drugim człowiekiem? A przecież, jak podają
publikacje naukowe człowiek jest istotą społeczną, a potrzeba kontaktu
z drugą osobą jest wpisana w jego naturę. Długotrwała samotność, o ile
nie wynika z własnej decyzji, ma negatywny wpływ na jakość życia,
może prowadzić do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycz-
nych. Może dotknąć człowieka na każdym etapie życia. Najbardziej do-
tkliwa jest jednak w dzieciństwie i na starość.

Badania prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat wskazują, że zjawi-
sko samotności powinno znaleźć się w obszarze zainteresowania osób
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Istnieją dowody, że ryzyko
zapadnięcia na choroby serca i zgony z ich powodu jest uzależnione od
siły relacji rodzinnych i towarzyskich. Śmierć partnera zwiększa praw-
dopodobieństwo zgonu osoby, która pozostała przy życiu1.

Richard Booth, profesor psychologii i psychoterapeuta, opubliko-
wał w 2002 roku analizę dostępnej literatury dotyczącej samotności. Na-
legał by osoby pracujące w ochronie zdrowia uwzględniły fakt, iż sa-
motność jest zjawiskiem wielowymiarowym a osoby nią dotknięte róż-
nią się od siebie. Podkreślał, że różne rodzaje samotności wymagają

1 Catharine Paddock, Pobrano z:
http://www.medicalnewstoday.com/articles/218134.php (15.11.2019)
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różnego podejścia i różnych działań. Choć Booth stwierdził, że w każdej
definicji samotności są pewne elementy spójne dla tego zjawiska : niedo-
stateczne umiejętności społeczne, czynniki sytuacyjne (np. izolacja spo-
łeczna czy przestrzenna), nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i
innych, dysfunkcjonalne style przywiązania (np. związane z trudno-
ściami w budowaniu zaufania i miłości we wczesnym dzieciństwie),
określone sposoby myślenia o świecie i rozwiązywaniu problemów,
różnorakie przekonania dotyczące zachowań ludzi i zdarzeń2.

John T. Cacioppo z Uniwersytetu w Chicago oraz William Patrick,
pionier neuronauk społecznych, w książce „Samotność: natura ludzka i
potrzeba połączenia społecznego” sugerują, że ludzie są dużo bardziej
współzależni niż im się wydaje. Przywołują też afrykańskie przysłowie
głoszące, że „jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko
weź kogoś ze sobą”3.

1. Samotność a osamotnienie.
W literaturze gerontologicznej odróżnia się samotność od osamot-

nienia, traktując je jako dwa odmienne stany, odpowiednio obiektywny i
subiektywny4. Wśród przyczyn poczucia osamotnienia wymienia się
czynniki związane z wykluczeniem społecznym. Marginalizacja spo-
łeczna osób starszych spowodowana jest postrzeganiem tej grupy przez
społeczeństwo jako niepełnowartościowej. Główne powody takiego wi-
zerunku, to: zmniejszone umiejętności przystosowania się do szybkiego
tempa życia i zmieniającego się otoczenia, idące za tym zmiany mental-
ne i obyczajowe, zmiana języka (używanie nowych słów, często za-
czerpniętych z języka angielskiego) oraz technologizacja życia. Szukalski
zwraca także uwagę na czynniki kulturowe, określające obowiązujące w
danej społeczności wzorce współzamieszkiwania oraz oczekiwania od-
nośnie częstości kontaktów z krewnymi, znajomymi, sąsiadami5. Czyn-
nikiem wpływającym na poczucie osamotnienia jest również stan zdro-
wia, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Często osoby, które są hospita-
lizowane czują się odizolowane, zmarginalizowane, osamotnione. Róż-
nicując pojęcia samotność i osamotnienie, należy zauważyć, że samot-
ność odnosi się do czysto fizycznego stanu, natomiast osamotnienie –

2 ibidem
3 ibidem

4 P. Szukalski., Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów, a
ich sytuacja rodzinna. Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne, 2005, s. 217

5 Tamże

http://www.medicalnewstoday.com/articles/218134.php
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zwane też samotnością psychiczną – ma miejsce w sytuacji, gdy osoba
doświadcza jej subiektywnie6. Różnego typu dolegliwości związane z
wiekiem, w tym niesprawność fizyczna utrudniająca poruszanie się po-
za terenem własnego mieszkania, potęgują poczucie samotności. Senio-
rzy stają się coraz mniej aktywni i potrzebują oparcia w innych7.

2. Rodzaje samotności
Samotność to stan pojawiający się na skutek zerwania więzi z dru-

gim człowiekiem lub samym sobą. Może być sytuacją obiektywną lub
subiektywną, twórczą lub destrukcyjną8. Jest to zjawisko powszechne,
mogące dotknąć każdego człowieka na każdym etapie jego życia, ujaw-
niające się w określonej sytuacji i przeżywane w sposób zindywiduali-
zowany9. Może pełnić funkcję pozytywną, gdy trwa chwilę, a jej celem
jest wyciszenie i przewartościowanie swego życia. Pozostawanie w tym
stanie zbyt długo może jednak przyczyniać się do wielu cierpień jed-
nostki i jej społecznego wykluczenia10. Takie trwanie w poczuciu odrzu-
cenia niektórzy nazywają ten stan osamotnieniem11.

W 1999 roku Kenneth Cramer i Joanne Barry z Uniwersytetu Sa-
skatchewan w Kanadzie przeprowadzili badania nad poczuciem samot-
ności. Analiza pozwoliła wyróżnić cztery czynniki – samotność spo-
łeczną, samotność emocjonalną, negatywną emocjonalność i samotność
rodzinną.

Innym podziałem samotności jest rozróżnienie na samotność fi-
zyczną, psychiczną i moralną. Z samotnością fizyczną mamy do czynie-
nia w sytuacji izolacji społecznej np. przez osłabienie więzi z innymi

6 E. Kusztelak., Twórcza samotność? Funkcjonowanie społeczne osób osamotnionych w
okresie wczesnej dorosłości, [w:] K. J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań
nad twórczością, Akademia Humianistyczno Ekonomiczna, Łódź 2009.

7 P. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii
społecznej, Warszawa 2006, s. 111.

8 A. Latawiec., Destrukcyjny czy twórczy charakter samotności (ujęcie systemowe),
[w:] P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscy-
plinarn, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2006, s.83.

9 Samotność – uniwersalny „temat” życia ludzkiego i wychowania, [w:] P. Dome-
racki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Wyd.
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s.329.

10 K. Wasilewska-Ostrowska., Młodzież wobec samotności w świetle badań po-
równawczyc, [w:] Kultura i Wychowanie, 2014:8(2), s.131–144.

11 E. Dubas., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
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ludźmi, zwłaszcza z osobami wiele dla nas znaczącymi. Z samotnością
psychiczną mamy do czynienia w sytuacji odczuwanego braku więzi z
innymi, natomiast z moralną, gdy człowiek traci sens życia, brakuje mu
wzorów do naśladowania i ideałów i nie może normalnie funkcjono-
wać12. Taka sytuacja doprowadza do szeregu negatywnych przeżyć i
odczuć u osoby jej doświadczającej.

Grażyna Klimowicz w swoich analizach proponuje następujące
typy samotności, uzależniając ich występowanie od źródła je wywołują-
cego: a) samotność interpersonalna – „tęsknota do...” wywołana śmier-
cią i odchodzeniem bliskich osób, b) samotność społeczna – wywołana
izolacją lub odrzuceniem przez otoczenie, c) samotność kulturowa –
przez poczucie bycia innym w kontekście życia w grupie, d) samotność
kosmiczna – polegająca na byciu „poza” sensem, odczuwaną bezna-
dziejnością i bezsensem życia, e) samotność psychologiczna – przeży-
wanie wyobcowania od własnego „ja”13. Wyróżniony podział wydaje się
szczególnie odpowiedni, kiedy spróbujemy go odnieść do doświadczeń
osób starszych. Każda z wyróżnionych kategorii może być przypisana
przeżyciom osób w podeszłym wieku.

Niejednokrotnie wszystkie wymienione wyżej czynniki naraz do-
tykają osamotnionego seniora. Samotność człowieka starszego wiąże się
często z jego sytuacją oraz okolicznościami życiowymi, które mu towa-
rzyszą. W tym wieku, częściej niż ludziom młodszym, zdarza się prze-
żywać śmierć współmałżonka, czyli najbliższej osoby. Zdarza się, że
sytuacja ta staje się przyczyną głębokiej depresji, doprowadzając w efek-
cie do rychłej śmierci drugiej osoby. Jest to niezmiernie bolesna świa-
domość, którą nie zawsze i nie w pełni potrafią zniwelować nawet bar-
dzo kochające dzieci i wspaniałe wnuki. Dodatkowym źródłem poczu-
cia osamotnienia osób starszych jest zmniejszające się grono dawnych
przyjaciół i znajomych. Świadomość topnienia tego kręgu osób, z któ-
rymi wiązały się lata młodości, bywa istotnym przyczynkiem pogłębia-
jącego się poczucia osamotnienia. Ważnym czynnikiem w tym procesie
bywa też fakt, że człowiek starszy niełatwo nawiązuje nowe kontakty.
Im jest starszy, zwłaszcza psychicznie starszy, tym trudniej zapełnić mu
te luki emocjonalne. Dodatkowym, niekorzystnym elementem pogłębia-
jącym samotność człowieka starszego jest stan jego zdrowia. To właśnie
w tym okresie życia często dostrzega się wyraźne osłabienie organizmu

12 D. Charchut., Samotność – interdyscyplinarny przegląd definicji, [w:] J. Zimny
(red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja, KUL,. Stalowa Wola 2013, s.18.

13 G. Klimowicz., Przeciwko bezradnej samotności, Nasza Księgarni, Warszawa 1988.
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i narastające dolegliwości bólowe, które niejednokrotnie unieruchamiają
człowieka powodując dodatkowe źródło izolacji fizycznej14.

3. Samotność wewnętrzna – emocjonalna
To nie brak ludzi stanowi tu istotny problem, bo oni są. Czasem

jest ich nawet zbyt wielu. Problemem tu nie jest brak ludzi wokół senio-
ra, bo niekiedy jest ich nawet zbyt wielu. Trudności polegają na we-
wnętrznych barierach, które nie pozwalają wyjść ku innym ludziom.
Człowiek ociera się o innych, czasem bywa wręcz stłoczony ludźmi, a
wewnątrz czuje się bardzo samotnie. Mówiąc o człowieku samotnym
wśród ludzi - jak to już powiedziano - mamy najczęściej do czynienia z
kimś, kto widzi siebie w ciemnych, nieciekawych barwach. Bariera, któ-
ra wyrasta między nim, a ludźmi dotyczy więc niskiej oceny siebie. To
ona sprawia, że zakładając z góry odrzucenie przez innych, woli się sam
izolować, być może to mniej boli? Ale samotni wśród ludzi bywają też
ci, którzy mają nadmiernie wygórowane mniemanie o sobie. Czyli też
nieprawdziwy obraz siebie. Tacy ludzie nie chcą zniżać się do innych,
tych przeciętnych. Szukają równych sobie, ale na ogół ich nie znajdują
lub też popadają z nimi w ostry konflikt rywalizacyjny i w efekcie też
pozostają samotni. Czasem jest to jeszcze bardziej gorzka samotność.
Drogą do wyjścia z kręgu tych samotności jest korekta - w górę, czy w
dół - obrazu siebie. Nie jest to wprawdzie zadanie ani łatwe, ani krótko-
trwałe, ale możliwe do wykonania. Wymaga zwykle różnych form po-
mocy psychologicznej, z psychoterapią włącznie15.

4. Czynniki wpływające na samotność seniora
Samotność seniorów staje się coraz bardziej powszechnym pro-

blemem. W 2040 roku już co trzecia osoba będzie miała 60 lat i więcej.
Badania przeprowadzone w roku 2018 na zlecenie Stowarzyszenia mali
bracia Ubogich pokazują, że aż 3 na 10 Polaków w wieku powyżej 80 lat
mówi o odczuwanej samotności. 1 na 10 stwierdza, że czuje się samotnie bar-
dzo często, a nawet zawsze16.

14 dr Bogusław Borys Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w
Gdańsku źródło: „Oblicza samotności”
http://idn.org.pl/gdansk/ptsr/html/19-borys.htm (15.11.2019)

15 tamże
16 Żródło: https://www.malibracia.org.pl/aktualnosci/samotnosc-

polskiego-seniora/ Samotność polskiego seniora (15.11.2019)

http://idn.org.pl/gdansk/ptsr/html/19-borys.htm
www.malibracia.org.pl/aktualnosci/samotnosc-
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Dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich Joanna Mielczarek zauwa-
ża że: Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już ani rodziny, ani
przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Nie wychodzą z do-
mu, nie mają z kim porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Dopada ich
apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem. Ta sytuacja
diametralnie się zmienia, kiedy w życiu starszego człowieka pojawia się
przyjazna i troskliwa osoba, która z uwagą potrafi go wysłuchać, przy-
najmniej raz w tygodniu go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, że-
by spytać jak się czuje i jak minął dzień. Tą przyjazną duszą jest nasz
wolontariusz – wyjaśnia Joanna Mielczarek17.

Wśród czynników mających wpływ na występowanie poczucia
samotności wyróżnić można następujące:

1. Sposób traktowania starości przez społeczeństwo. Odbiór społecz-
ny, stereotypy – łączenie starości z niedołężnością i niepełnosprawnością
sprawia, że na samym już wstępie osoby starsze są odrzucane jako ewentu-
alni partnerzy czy kandydaci do współpracy lub aktywności.

2. Osoby starsze przez zwiększającą się niepełnosprawność same
odsuwają się od aktywności i współuczestniczenia w relacjach społecz-
nych, co wzmaga ich poczucie izolacji i samotności.

3. Umieszczanie osób starszych w zamkniętych zakładach całodo-
bowych wzbudza u osób starszych poczucie odrzucenia i marginalizacji.

4. Zgodnie z literaturą przedmiotu, nie można zapomnieć, że od-
czuwany stan zależny jest zarówno od czynnika kulturowego, jak i de-
mograficznego

5. Posiadanie rodziny nie stanowi zabezpieczenia przed poczu-
ciem bycia osamotnionym, chociaż może z pewnością stanowi czynnik
pomocny, aby samotności nie odczuwać

6. Przyczyną samotności są przede wszystkim izolacja społeczna
lub zakłócone relacje międzyludzkie

7. Do innych faktorów zaliczyć można także samotność kulturową,
samotny styl życia, utratę najbliższych, świadomość nieuchronnej
śmierci (Rembowski, 1992). Innym powodem, wydaje się najczęściej
występującym wśród ludzi starzejących się, jest proces degradacji funk-
cji organizmu, występujące choroby zarówno psychiczne, jak i fizyczne,
jak również świadomość nieuchronnej śmierci

8. Jeszcze jednym, ważnym współcześnie czynnikiem związanym
z rozwojem i postępem, jest zjawisko wykluczenia społecznego i zwią-

17 Żródło: https://www.malibracia.org.pl/aktualnosci/samotnosc-
polskiego-seniora/ Samotność polskiego seniora (15.11.2019)

www.malibracia.org.pl/aktualnosci/samotnosc-
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zanymi z wykluczeniem stereotypami na temat osób starych jako osób
niedołężnych, mniej przydatnych i poddanych marginalizacji zawodo-
wej i towarzyskiej18.

5. Utrata współmałżonka
Trudnym momentem jest utrata współmałżonka. U 16% owdowia-

łych osób poczucie straty i samotności przechodzi w depresję.

6. Moment przejścia na emeryturę
Innym z powodów izolacji i samotności seniorów może być mo-

ment przejścia na emeryturę. Status pracownika oznaczał pełnienie
istotnej roli w społeczeństwie, konkretne benefity oraz zapewnione stałe
relacje społeczne. Odejście z pracy przerywa ten znany i stały w ciągu
kilkudziesięciu lat tryb życia. Bardzo często osoby 65+ po przejściu na
emeryturę popadają w swego rodzaju marazm, dezorientację co do dal-
szych/jakichkolwiek planów życiowych.

Dodatkowo dawniej członkowie rodziny i przyjaciele (z pracy,
okolicy) byli w bardziej bliskim wspólnym otoczeniu niż obecnie. Wy-
jazdy członków rodziny na stałe poza granice kraju, oznaczają obecnie
długie okresy samotności seniorów. Szczególnie dotyka to te osoby, któ-
re mają nieliczną rodzinę, niewielki krąg przyjaciół, nie są aktywne to-
warzysko, nie potrafią/nie chcą korzystać z technologii takich jak np.
Skype. Dodatkowo im bardziej zaawansowany wiek, tym krąg przyja-
ciół i znajomych naturalnie się zmniejsza z powodu pogorszenia stanu
zdrowia i śmierć.

Społeczna izolacja seniorów wyklucza osoby 65+ z wielu obsza-
rów życia, nawet gdy osoby te nie doświadczają chorób, które ograni-
czają mobilność i samodzielność. W Polsce aż 3 na 10 osób w wieku 80+
nie wychodzą w ogóle na spotkania towarzyskie. 1 na 10 osób w tym
przedziale wiekowym nie jest w ogóle odwiedzana w domu!

7. Choroby
Do samotności seniorów przyczyniają się choroby, które ich doty-

kają. Im bardziej choroba uniesamodzielnia, tym większe zagrożenie
samotnością. Odczuwany ból, unieruchomienie, trudność prowadzenia
rozmowy czy – w wypadku niektórych schorzeń – problemy z pamięcią
zniechęcają do spotkań z innymi lub wręcz pozbawiają takiej możliwo-

18 M. Fopka-Kowalczyk, Samotność osób starszych i czynniki ją warunkujące,
Kultura i Edukacja, 2018 nr 1 (119), s. 70–80
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ści. Tryb dnia zmienia się: dzień wypełniony wizytami u specjalistów
albo domową rehabilitacją i walką z bólem znacznie różni się od trybu
życia sprzed choroby. Jeśli senior mieszka sam krótkie czy nawet dłuż-
sze wizyty znajomych i przyjaciół, członków rodziny niekoniecznie bu-
dują w psychice chorego poczucie, że NIE jest samotny. Natomiast jeśli
senior nie ma w bliskim otoczeniu takich osób jest jeszcze gorzej. Fru-
stracja z powodu własnej choroby i zmian, jakie ta wprowadziła w ży-
ciu, może doprowadzić do depresji, która z kolei pogłębia poczucie
osamotnienia i społecznej izolacji.

8. Depresja jako konsekwencje samotności.
Na depresję cierpi 15%-30% osób w wieku powyżej 65 roku życia.

Często nie zostaje prawidłowo rozpoznana: jej objawy zrzuca się na
”starość” lub leczenie obecnych w życiu seniora chorób. Tymczasem
poczucie zagrożenia więzi z innymi lub wręcz przekonanie o utracie
powiązań ze światem, jest bardzo silnym negatywnym uczuciem. Jeśli
do tego dochodzi ból i wszystkie niedogodności związane z chorobą,
narastająca frustracja, a wreszcie zobojętnienie – mamy prostą drogę do
depresji. Stany depresyjne nie ułatwiają rehabilitacji, a także utrudniają
komunikację z personelem medycznym czy bliskimi, sprawującymi
opiekę. Osamotnienie seniorów i depresja często idą w parze. Dlatego
ważne jest szybkie rozpoznanie tej choroby u seniorów.

9. Jak zapobiegać samotności i poczuciu osamotnienia seniorów?
a/. Rola telefonu zaufania
Jeśli osoba starsza nie ma bliskich czy znajomych, do których mo-

głaby zadzwonić, z pomocą przychodzą organizacje pozarządowe i spe-
cjalne linie telefoniczne. Jedną z nich – Ogólnopolski Telefon Zaufania
dla Osób starszych działający pod patronatem Stowarzyszenia mali bra-
cia Ubogich. Seniorzy mogą na niego dzwonić nie tylko z problemami,
ale także gdy poczują potrzebę porozmawiania, wyżalenia się.

b/. Towarzystwo i aktywność
Samotność seniorów w twórczy i pozytywny sposób redukują

wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. O ile starsza osoba jest na siłach,
warto zaproponować jej uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach
poza domem. Programy Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy organiza-
cji pozarządowych działających na rzecz osób starszych proponują
zróżnicowany program, wolontariat.

Edukacja i aktywność w wieku starszym pomaga uwolnić senio-
rów od stereotypów towarzyszących temu okresowi życia. Generuje
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nowe więzi towarzyskie, ćwiczy funkcje poznawcze, „zmusza” do wyj-
ścia z domu. Jeśli podejrzewamy, że problem samotności przytłacza
osobę starszą w naszym otoczeniu, zacznijmy o tym rozmawiać, roz-
ważmy pomoc psychologiczną!

Co zrobić w sytuacji, gdy osoba starsza nie jest na tyle mobilna, by
skorzystać z aktywności poza domem? Można spróbować znaleźć w
okolicy centra wolontariatu lub organizacje non profit, które oferują wo-
lontariat towarzyszący.

W przypadku mocno ograniczonej mobilności dobrym rozwiąza-
niem może być zamieszkanie (czasowe lub długoterminowe) w domu
seniora lub domu opieki. Należy jednak zwrócić uwagę, czy i jakie for-
my aktywności oferuje placówka, czy są tam terapeuci zajęciowi, jakie
jest podejście w jaki sposób jest animowany czas. Zdarza się bowiem
często, że w domu seniora czy w domu opieki, pomimo nieustannego
przebywania wśród ludzi poczucie osamotnienia może być równie do-
tkliwe jak w pustym domu.

10. Jak sobie radzić w święta?
Dla samotnych osób starszych jednym z najtrudniejszych

momentów w roku są święta. Zwłaszcza Boże Narodzenie i wigilijny
wieczór, które w polskiej tradycji są mocno związane z rodziną i obec-
nością najbliższych. Co zrobić, kiedy tej rodziny nie ma lub kiedy bliscy
są za granicą i nie wracają na święta do kraju?

Są instytucje, które oferują spotkania wigilijne dla osób samot-
nych. Często organizują je miejscowe parafie, niektóre organizacje poza-
rządowe (np. mali bracia Ubogich działający w Warszawie, Poznaniu i
Lublinie) – choć nie wszędzie i nie zawsze przypada to dokładnie na 24
grudnia.

Inną możliwością mogą być zorganizowane pobyty świąteczne,
np. w uzdrowiskach, ośrodkach wypoczynkowych lub ośrodkach z ofer-
tą dedykowaną seniorom niedaleko od miejsca zamieszkania.

W przypadku doświadczania samotności przez ludzi starszych
można stwierdzić, że najczęstszą jej przyczyną jest zanik modelu rodzi-
ny wielopokoleniowej, w której we wcześniejszych okresach osoby w
podeszłym wieku znajdowały swoje miejsce oraz należny szacunek
(Gajda, 1997)19.

19 J. Gajda., Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Wyd. UMCS,
Lublin 1997
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11. Jedenaście sposobów na samotność Annabelle Moseley:
1. Spędzaj mniej czasu w mediach społecznościowych
Zacznijmy od spraw oczywistych. To jałowe, czasochłonne i zbyt

często zastępuje prawdziwe i wzbogacające kontakty z ludźmi. Media
społecznościowe oczywiście są ważne, dzięki nim możemy być w kon-
takcie z innymi, ale badania pokazują, że ich nadużywanie prowadzi do
poczucia niepewności, współzawodnictwa i zazdrości. Mówią także, że
oszukujemy sami siebie, sądząc, że nam się to nie zdarzy.

Przede wszystkim, media społecznościowe mogą spowodować, że
poczujemy się emocjonalnie oszukani, mimo posiadania dziesiątek czy
setek „znajomych”. Wirtualne Przytulanki i emotikony nie zastąpią
prawdziwych uczuć. Jesteśmy zmęczeni tą iluzją, udawaniem, niekoń-
czącą się autopromocją.

2. Szukaj jakości, nie ilości
S.E. Hinton, amerykańska pisarka, powiedziała kiedyś: „Jeśli w

życiu masz dwóch przyjaciół, jesteś szczęściarzem. Jeśli masz jednego
dobrego przyjaciela, jesteś szczęściarzem po wielokroć”. Otwieramy
serce dla szerokiego kręgu rodziny, przyjaciół i znajomych, ale nasza
wdzięczność jest większa, kiedy znajdziemy prawdziwego powiernika.
Najlepszym przyjaciół, z którymi spotykasz się regularnie i wymieniasz
dowcipy i opowieści, może nie masz „najlepszego przyjaciela”, ale jeśli
istnieje człowiek, przed którym możesz otworzyć swoje serce albo który
zwierza się tobie, jesteś szczęściarzem. A jeśli nie masz takiego przyja-
ciela, bądź spokojna, na pewno istnieje ktoś, kto potrzebuje kogoś takie-
go jak ty, i znajdziecie się nawzajem, kiedy przyjdzie czas.

3. Czytaj dobrą klasykę (oglądaj też dobre filmy i słuchaj dobrej
muzyki)

C.S. Lewis powiedział: „Czytam, żeby wiedzieć, że nie jestem
sam”. Na tym polega siła dobrej książki. Nie można czuć się samotnym,
czytając taką klasykę, jak „Duma i uprzedzenie” albo „Opowieści z
Narnii”, siedząc przy kominku z kubkiem gorącej czekolady. Wtedy
nagle samotność staje się czymś, co można smakować: z każdą
przewróconą kartką czujesz się coraz lepiej, jak Hobbit w Shire. Poza
tym, poczytaj o samotnych bohaterach. Ta rada dotyczy też filmów i
muzyki, którą wybierasz. Mroczne kino, puste reality shows nie nakar-
mią Twojej duszy – kiedy się kończą, czujesz niespełnienie. Spróbuj do-
brych, dawnych teatrów telewizji, filmowej klasyki albo jakichś komedii,
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na których szczerze się pośmiejesz. Słuchaj wspaniałej muzyki, która
rozwinie twoje zmysły.

4. Rozwijaj zainteresowania
Jak mawiała moja babcia: „Musisz umieć znosić swoje własne to-

warzystwo”. Zatem wiedz, co lubisz i znajdź kogoś, kto lubi to samo!
Dodatkowe punkty zdobędziesz, kiedy umiesz zająć się czymś na wła-
sną rękę – to strategia, która przyniesie ci radość w chwilach, gdy bę-
dziesz sama. Może umiesz grać na jakimś instrumencie, robić na dru-
tach, malować albo majsterkować?

5. Bądź miły dla nieznajomych
Przytrzymanie drzwi, słowa „proszę” i „dziękuję”, jakieś miłe

zdanie naprawdę mogą odmienić dzień. Przypomną ci, że należysz do
większej wspólnoty. Nasi przodkowie, kiedy chodzili na targ, gawędzili
i komunikowali się z sąsiadami, sprzedając i kupując. Jest i w nas taka
potrzeba, więc życzenie „miłego dnia” przy wyjściu z banku, komple-
ment pod adresem ślicznego dziecka pomaga szerzyć dobro i ciepło.
Trudno czuć się samotnym tuż po krótkiej, pozytywnej pogawędce, na-
wet z nieznajomymi ludźmi.

6. Pytaj i słuchaj więcej, mów mniej
Kiedy idziesz na obiad z przyjacielem albo dzwonisz do kogoś,

słuchaj i pytaj, zamiast gadać. Łapiesz dwie sroki za ogon: interesujesz
się kimś poza samym sobą (gwarantowany sposób na zabicie samotno-
ści) i sprawiasz, że przyjaciel chętniej do ciebie oddzwoni!

7. Łącz ludzi
Przyjaciele są tam, gdzie zainteresowania. Swoją ślubną świadko-

wą poznałam na lekcjach flamenco. Chciałaś kiedyś nauczyć się francu-
skiego albo włoskiego czy iść na lekcje gotowania? Być może twoja po-
krewna dusza też! Nawet jeśli nie poznasz tam przyjaciół na całe życie,
czegoś się nauczysz i nie będziesz się nudzić. Zajęcia, które zabijają nu-
dę, dają też radość. Po prostu to zrób i bądź z siebie dumna.

8. Rób coś dla innych
Twój czas i zdolności mogą się komuś ogromnie przydać. Nie

można czuć się samotnym, dając coś komuś. Przyłącz się do wolontaria-
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tu, opróżnij szafę z nieużywanych rzeczy i zanieś do schroniska, ofiaruj
pieniądze na działalność dobroczynną.

9. Idź do kościoła
Chodząc do kościoła regularnie, z czasem zyskasz drugą rodzinę,

ludzi, którzy będą się za ciebie modlić i wspomagać cię w trudnych
chwilach przez długie lata.

10. Praktykuj uczynki miłosierdzia
Będziesz mieć tyle zajęć, że nie zdążysz poczuć się samotnie. Za-

uważ, że „chorych nawiedzać” dotyczy też ludzi starszych, niekoniecz-
nie chorych, może takich, który są za słabi, żeby często wychodzić. Bo-
rykają się z samotnością przez cały czas i zastanawiają się, czy kogoś
jeszcze obchodzą, czy zajmują jakieś wartościowe miejsce w świecie.
Możesz dać im pewność, że tak jest. Zamiast poszukiwać w internecie
swojego drzewa genealogicznego, odwiedź dziadków i poproś, żeby
opowiedzieli ci jakieś historie z przeszłości. Ucieszy ich to, a ty zyskasz
wiedzę, skąd pochodzisz i kim jesteś.

11. Wejdź do Getsemani
Kiedy czujesz się samotnie – módl się, gdziekolwiek jesteś. Pamię-

taj, że wszyscy przyjaciele Chrystusa spali, gdy najbardziej ich potrze-
bował. Dotrzymaj Mu towarzystwa w tym samotnym ogrodzie, modląc
się razem z Nim20. Starożytny filozof Arystoteles zauważył, że: „Starość
nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego”21.
Skoro dziecko wymaga troskliwej, stałej opieki, miłości, poświęcenia i
uwagi, to czyż można tego pozbawić osobę starszą?

Podsumowanie
Człowiek jest istotą społeczną, a potrzeba kontaktu z drugą osobą

jest wpisana w jego naturę. Długotrwała samotność, o ile nie wynika z
własnej decyzji, ma negatywny wpływ na jakość życia, może prowadzić
do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycznych.

Samotność to stan pojawiający się na skutek zerwania więzi z drugim
człowiekiem lub samym sobą.Jest to zjawisko powszechne, mogące do-
tknąć każdego człowieka na każdym etapie jego życia. Jednak najbardziej

20 Pobrano z: https://pl.aleteia.org/2017/07/03/11-sposobow-na-
samotnosc/ (15.11.2019)

21 https://pl.wikiquote.org/wiki/Arystoteles (15.11.2019)
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dotkliwa jest dla osób starszych, z uwagi na ich dolegliwości fizyczne, cho-
roby, które powodują, że są mniej aktywni i pozbawieni możliwości czyn-
nego współuczestniczenia w życiu społecznym, towarzyskim.

Istnieją różne podziały zjawiska samotności, m.in. na: samotność
fizyczną, psychiczną i moralną. Z samotnością fizyczną mamy do czy-
nienia w sytuacji izolacji społecznej np. przez osłabienie więzi z innymi
ludźmi, zwłaszcza z osobami wiele dla nas znaczącymi. Z samotnością
psychiczną mamy do czynienia w sytuacji odczuwanego braku więzi z
innymi, natomiast z moralną, gdy człowiek traci sens życia, brakuje mu
wzorów do naśladowaniai ideałów i nie może normalnie funkcjonować.

Do najpowszechniejszych czynników wpływających na samotność
seniora należy zaliczyć: śmierć współmałżonka bądź innej osoby z naj-
bliższej, moment przejścia na emeryturę, choroba, niepełnosprawność,
depresja, powodujące izolację seniora ze środowiska, w którym aktual-
nie żył. Wśród sposobów niwelujących samotność seniorów należy wy-
mienić: edukacja, zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne, koła zainteresowań,
wolontariaty.

Summary:
Loneliness in older people
Man is a social being and the need for contact with another person

is imprinted in his nature. Long-term loneliness, unless it results from
one's own decision, has a negative impact on the quality of life and can
lead to a decrease in mood, depression and physical illness.

Loneliness is a condition that occurs as a result of breaking a rela-
tionship with another person or yourself. It is a common phenomenon
that can affect every person at any stage of his life. However, it is most
severe for the elderly, due to their physical ailments, diseases that cause
them to be less active and deprived of the possibility of active participa-
tion in sociallife.

There are various divisions of loneliness, including: physical, men-
tal and moral loneliness. We deal with physical loneliness in a situation
of social isolation, e.g. by weakening our relationships with other
people, especially people who are important to us. Mental loneliness
occurs in a situation when a personloses relationship with others, while
moral, occurs when a person loses the meaning of life and can not func-
tion normally.

The most common factors affecting senior loneliness include: death of
a spouse or other relative, moment of retirement, illness, disability, depres-
sion, causing isolation of the senior from the environment in which he cur-
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rently lived. The ways to reduce loneliness of seniors include: education,
physical activity, rehabilitation, interest groups, volunteering.

Slowa kluczowe: loneliness, eldery, society,
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Janusz Kawa

Oblicza samotności w literaturze pięknej
na wybranych przykładach

„Każda epoka tęskni za jakimś
piękniejszym światem. Im głębsze

jest zwątpienie i ból z powodu
powikłań dnia dzisiejszego, tym

gorętsza jest owa tęsknota”
JohanHuizing

Wprowadzenie
Każda epoka tworzy własny, zgodny ze swą ideologią typy bohate-

rów (pozytywne i negatywne) i stara się je upowszechnić. Takie też od-
rębne i charakterystyczne dla własnych norm czasowych wyodrębniły się
wzory, które są nieodzownym elementem w torowaniu drogi rozwojowej
poszczególnych epok, które towarzyszyły w tworzeniu nowych wybit-
nych postaci.

Odzwierciedleniem tych dążeń są w literaturze wykreowane posta-
ci często samotne. Czym zatem jest samotność? W pojęciu encyklope-
dycznym, samotność „Należy rozumieć przez to sytuację charakteryzują-
ca się brakiem więzi naturalnej z innym człowiekiem, życie niejako w
bardzo luźnym związku ze społeczeństwem lub nawet poza nim”1. We-
dług definicji pochodzącej z Encyklopedii <Blackwella> Psychologia spo-
łeczna „Stan ten jest definiowany jako nieprzyjemne uczucie, które poja-
wia się w sieci relacji społecznych jednostki powstają jakieś istotne braki,
czy to ilościowe, czy jakościowe.Samotność wyrasta z rozbieżności mie-
dzy poziomem kontaktów społecznych, jakich człowiek potrzebuje i pra-
gnie, a liczbą kontaktów rzeczywistych”2.

Inne określenie samotności to„subiektywnie odczuwalne zjawisko,
stan emocjonalny człowieka wynikający najczęściej z braku pozytywnych
relacji z innymi osobami, ma wydźwięk negatywny”. Samotność definiu-
je się także jako „poczucie braku satysfakcjonujących związków z innymi

1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V, R-Sr, Wyd. Akademickie
„Żak” Warszawa 2006, s. 652.

2 Encyklopedia <Blackwella> Psychologia społeczna, Jacek Saworski&Co Wyd.
Warszawa 1995-1996, s. 540.
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lub też jako głęboki brak satysfakcji z tych relacji społecznych, które się
już posiada”3. Inną definicje samotności prezentuje subiektywny, emo-
cjonalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od in-
nych. Pojawia się i zanika, gdy zmienia się sytuacja życiowa. W przypad-
ku samotności chronicznej jest doświadczana bez względu na okoliczno-
ści4.To ujemne emocje wywołane przez ów brak, a także dojmujące pra-
gnienie jakiejkolwiek bądź głębszej bliskości z innymi osobami. Samot-
ność to zjawisko, które ma swój wymiar czasowy. Może być ona chro-
niczna, tj. trwać latami lub nawet przez całe życie, albo też występować
wyłącznie przejściowo, w chwilach zerwania więzi miłości lub przyjaźni
a także w warunkach utraty bliskiej osoby.

Samotność w życiu każdej jednostki potrafi być bardzo dokuczliwa.
Jak wynika z badań to człowiek jest istotą stadną i aby w pełni cieszyć się
życiem potrzebuje relacji z drugim człowiekiem osobami. Według na-
ukowców bardzo ważnym elementem jest że człowiek posiada czas tylko
dla siebie. Zbyt długie przebywanie tylko we własnym towarzystwie
potrafi wpędzić człowieka w czarne myśli, a nawet w depresję.

Temat samotności należy potraktować wieloaspektowo. Uczucie sa-
motności charakteryzuje się w literaturze jako przykre i niepożądane, jako
coś co uniemożliwia osiągnięcie szczęścia lub wręcz czyni człowieka nie-
szczęśliwym. Brak głębokich związków międzyludzkich prowadzi do po-
czucia wyobcowania i niespełnienia. W utworach literackich zwykle ukazy-
wano osoby samotne jako te poszukujące sensu egzystencji, niezadowolone
z codziennego życia, dążące do wielu celów. Można być też samotnym po-
śród tłumu ludzi, czuć się wyobcowanym spośród towarzyszy.

Samotność jest nieodłącznym elementem każdego ludzkiego życia,
dlatego bohaterów samotnych możemy odnaleźć w literaturze i sztuce
począwszy od starożytności po czasy współczesne. Bohaterowie w ten
sposób odczuwający samotność to jednostki wyjątkowe, mające inne niż
większość poglądy, najczęściej odrzucane i pogardliwie traktowane przez
ogół. W literaturze zostali wykreowani bohaterowie, którzy wybrali sa-
motne życie. Ich życiowa decyzja została spowodowana chęcią zrealizo-
wania jakiegoś celu, np. walka o niepodległość ojczyzny lub respektowa-
nie praw moralnych. Uważali oni, że tylko w samotności są w stanie cał-
kowicie poświęcić się realizowaniu wyznaczonego zadania i osiągną swój
wymarzony cel ziemskiego życia.

3 https://2l.pl/dzial-409.html
4 F. Russo., Toksyczna samotność. „Świat Nauki”. 319 (3/2018), Prószyński Me-

dia, s. 58-63.
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1. Samotności w literaturze
a/. „Antygona”, Sofokles5

Tytułowa bohaterka z dramatu Sofoklesa Antygona boryka się z
problemem wyobcowania. Jego główna bohaterka tragedii ma wyraźną
wyższość nad Elektrą, która walczy przeciw mordercom. Pragnie, by
mord odkupiony został przez tych, którzy go dokonali. Antygona prze-
ciwnie walczy jedynie o prawo pogrzebania brata. Jest ona osamotniona
w swoim działaniu, nikt jej nie pomaga ani nie podziela jej poglądów.
BohaterkaSofoklesa prosi o pomoc swoją siostrę Ismenę i spotyka się z
odmową. Samotnie podejmuje działanie i nie poddaje się. Antygona jest
zdeterminowaną w swoim działaniu i nie odczuwa strachu wobec konse-
kwencji jakie ją mogą spotkać. Kreon w swej nowej roli władcy działa
nerwowo, zaznacza się tu jego niepewność oraz prześladuje go podejrz-
liwość, która jest osobistą cechą jego charakteru. On to właśnie podejrze-
wając, że poddani mogą lekceważyć jego władzę, stosuje terror jako śro-
dek przeciw wszelkim próbom niepodporządkowania się i lekceważenia
jego osoby. Bez rozwagi i zastanawiania się nad swoim postępowaniem
wydaje zakaz grzebania zwłok jednego z synów Edypa – Polinejka. Wy-
chodzi on z założenia, że zdradził on ojczyznę i powinien ponieść karę.
Podejrzliwość dyktuje Kreonowi postępowanie bezwzględnego autokra-
ty, a terror ściąga na niego słuszny zarzut tyranowładztwa. Kreon zaka-
zem swym wkracza w boskie i w ludzkie prawo. Kreon i Antygona stoją
naprzeciw siebie, a prawo jednego z nich jest bezprawiem drugiego. Na
obojgu z nich spoczywa w jakiejś mierze prawo, w jakiejś bezprawie. Za
Kreonem stoi państwo i jego interes. Jest on władcą dbającym o prestiż
własnego państwa – dlatego też wroga państwa, dynastii królewskiej i
jednocześnie wroga bogów widzi w Polinejku, w którym Antygona do-
strzega tylko brata. Za Antygona stoi prawo boskie i względy rodzinne,
które w jej postępowaniu odgrywają znaczącą rolę. Według jej przekona-
nia to rodzina stoi na pierwszym miejscu i jest najświętszą formą ludz-
kiego współżycia, daną przez naturę. Sam fakt przynależności brata An-
tygony do królewskiego rodu wymaga pogrzebu z należytymi mu hono-
rami. Z upadkiem Kreona Antygona pokonana i stracona w sposób fi-
zyczny odnosi moralne zwycięstwo. Walcząc o prastare, niepisane prawo
bogów, motywuje swą miłość i wierność do brata. Pogrzebanie brata jest
obowiązkiem wynikającym z religii i temu obowiązkowi Antygona pozo-
staje wierna, bez względu na to że grozi jej za to kara śmierci. Bohaterka
nie wyrzekła się swoich ideałów, nawet w obliczu śmierci. Samotnie mu-

5 Sofokles, Antygona, Spółka Wydawnicza Kanon, Warszawa 1994.



154

siała znosić strach i cierpienie. Do końca była jednak przekonana o słusz-
ności swojego wyboru. Bohaterowie utworów starożytnych byli napięt-
nowali przez los i tak też życie Antygony kierowane było przez fatum
czyli przeznaczenie, a jej przeznaczeniem było zginąć przedwcześnie za
winy ojców.

b/. „Treny”, Jan Kochanowski
Dramatyosobiste i rozpacz osieroconego ojca został ujęty w cyklu

XIX trenów. Kochanowski w artystyczny sposób ukazuje uczucia i pustkę
po stracie uwielbianej córeczki Orszuli:

„[…]Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej
dziecinie, która cnót wszystkich i wieku swoim, z wielkim a nieznośnym
rodziców swych żalem zgasła – Jan Kochanowski, niefortunny ojciec,
swojej najmilszej dziewce z łzami opisał. Nie masz cię, Orszula moja!”6.

„Treny” stanowią nieodosobniony w swoim rodzaju pamiętnik
cierpień Jana Kochanowskiego. Tren VIII jest monologiem skierowanym
do zmarłej córeczki. Rozpoczyna się od apostrofy do Urszulki:

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim.
Moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim!...”7.
W utworze oddana jest atmosfera, panująca pustka w czarnole-

skim domu, gdzie niegdyś było gwarno i radośnie. Utrata ukochanego
członka rodziny przez rodziców obrana jest w słowa „pełno nas, a ja-
koby nie było…”8.

Kolejne treny zawierają w sobie ojcowski ból po stracie ukochanego
dziecka, bunt wobec niesprawiedliwości losu, zwątpienie w dalsze ist-
nienie i wreszcie apogeum rozpaczy, która przeobraża się w intelektualne
zwątpienie w Boga. W tych trenach można zauważyć opisyJana Kocha-
nowskiego już nie tylko jak bolejący i cierpiący ojciec, ale też jako filozofa
i myśliciel, który zwątpił w renesansowe idee.

c/. „Cierpienia młodego Wertera”, Johann Wolfgang Goethe
Główny bohater młody Werter to człowiek samotny. Przyczyn jego

samotność było wiele, jednak to on sam najczęściej prowokował los. Boha-
ter pragnie dokładnie tego, co mu nie jest dane otrzymać i czego dostać nie
może. Zakochuje się w kobietach, które są niedostępne. Usiłuje dostać się

6 M. Korotko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1985, s. 223-224.

7 S. Grzeszczuk, Jan Kochanowski – „Treny”, [w:] lektury polonistyczne, red. A.
Borowski, J. Gruchała, Universita, Kraków 1997.

8 S. Grzeszczuk, jw.
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do grup społecznych, do których nie ma predyspozycji i prawa wstępu.
Nikt młodego Wertera nie zna w mieście.Często sam szuka bólu i w bar-
dzo dziwny sposób upaja się swoim losem i sytuacją życiową. Młody
człowiekgarnie się do ludzi i jest lubiany. Werter ma przyjaciół, a kobietę,
którą bardzo kocha również jest nim w pewien sposób zauroczona. Szansa
obcowania z naturą zapewnia Werterowi upragniony spokój: „Samotność
jest dla serca mego rozkosznym balsamem w tej rajskiej okolicy, a młoda
pora roku ogrzewa w całej pełni moje odrętwiałe serce.... Jestem samotny i
cieszę się z mego życia w tej okolicy stworzonej dla dusz takich jak moja”9.
Bohater opisując w listach do przyjaciela swoje przemyślenia i doznania,
prezentuje portret człowieka samotnego, który jest nieszczęśliwy, odczu-
wający narastającą pustkę i niechęć do własnego życia. Przechodzi przez
etapy pięknej, szczęśliwej miłości, zgubnej namiętności poprzez obłąkania i
ucieczki. Poczucie samotność wyzwala w bohaterze potrzebę zgłębienia
sensu istnienia. Werter w wyniku swych refleksji i obserwacji dochodzi do
wniosku, że świat wpływa na niego destrukcyjnie, ogranicza i niszczy jego
indywidualność co w konsekwencji skazuje go na samotność. Cierpiący
młody człowiek pozbawiony chęci do życia popełnia samobójstwo, a tym
samem uwalniając się odnarastających udręk.

d/. II część „Dziadów”, Adam Mickiewicz
Poeta w II część „Dziadów”10ukazuje samotność poza kręgiem ży-

wych. Przedstawia ludowy obrzęd popularny na Litwie, wzbogacony
poetycka wyobraźnia poety. W noc poprzedzającą dzień zaduszony ze-
brali się w cmentarnej kaplicy włościanie pod przewodnictwem Guślarza
w celu wywołania duchów. Ukazuje się szereg zaziemskich postaci, a
między innymi upiorne widmo okrutnego dziedzica. Ponosi on zasłużo-
ną karę za swój stosunek do włościan. Ukazują się duchy dzieci czy pa-
sterki Zosi, które nie mogą znaleźć szczęścia za grobem, ponieważ nie
zaznały w życiu cierpienia. W końcu ukazuje się tajemniczy młodzieniec
ze zranionym sercem. Jest nim Gustaw cierpiący z powodu nieszczęśliwej
miłości. Poeta wyraża w tym utworze ludową wiarę, za każde zło musi
zostać ukarane, jeżeli nie za życia to za śmierci. Lud odprawia sąd nad
ukazującymi się widmami. W utworze jest wiele momentów społecznych,
biedny lud wiejski, ukrywający się przed księdzem i panem, którzy są
mu obcy, a czasem wręcz wrogo do niego nastawieni. Najważniejszym

9 J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1963.

10 A. Mickiewicz., Dziady, cz. II, Wyd. Greg, Kraków 2007.
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momentem tego utworu to ludowa koncepcja rzeczywistości ujęta w ro-
mantycznej formie. Widmo Gustawa to poniekąd sam poeta cierpiący po
utracie ukochanej.

W dramacie pojawiające się duchy, które mają w obliczuniemożno-
ści znalezienia stałego miejsca spoczynku po śmierci. Są one skazane na
cierpienie i na wieloletnią tułaczkę. Wszystkie są samotne, pełne smutku i
zagubione. Nie mają własnego miejsca po śmierci, wędrują przez świat i
przestworza nie mogąc dostać się do nieba.

e/. III części „Dziadów”, Adam Mickiewicz
III część „Dziadów" przedstawia obraz samotnego buntownika,

który rzucająca wyzwanie Bogu. Samotność została ukazana w Prologu
tego utworu jako siła kształtująca wybitne jednostki –„Samotność mędr-
ców mistrzyni"11.Konrad z III części „Dziadów’’12 to kreacja bohatera bę-
dącego najważniejszym wyrazem romantycznego indywidualizmu.
Uważa się on za przywódcę narodu polskiego, chce go poprowadzić do
walki. Konrad -bojownik i Konrad – poeta, głęboko identyfikuje się z lo-
sem narodu i jest przekonany o swojej wyjątkowości decyduje się na sa-
motną walkę. Jest przekonany i szczerze wierzy, że tylko on może po-
prowadzić naród polski do zwycięstwa i że został do tego wybrany. Pod-
czas wygłaszania monologu lirycznego jakim jest Wielkiej Improwizacji
daje upust swojemu natchnieniu. Jego wywody przepełnione są pychą,
bohater odczuwa wyższość nad innymi ludźmi. Tak określa sam siebie:
„czuły jestem, silny jestem i rozumny”13. W początkowych fragmentach
Konrad wychwala samotność. Jego zdaniem tylko człowiek wyobcowany
może wsłuchać się w swoje myśli i dobrze je zrozumieć. W opinii Konra-
da tylko poprzez samotne działanie można osiągnąć cel. Bohater mickie-
wiczowski mówi także, że człowiek jest samotny przez całe życie i towa-
rzyszy mu jedynie cień. W dalszej części bohater zrównuje się z Bogiem, a
potem wywyższa ponad niego i występuje przeciw Bogu i kończy się
bluźnierstwem, jakim było nazwanie stwórcy „carem świata”. Czuje przy-
pływ twórczej mocy, siły i energii. Jest przekonany o własnej nieśmiertel-
ności:„Śpiewam samemu sobie”, co świadczy o samotności bohatera, który
tworzy jedynie dla siebie, a jedynym odbiorcą jego nawoływania może
być tylko Bóg:

11 A. Mickiewicz., Dziady, część III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wro-
cław 1984.

12 Tamże,
13 Tamże
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„Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie.—
Godna to was muzyka i godne śpiewanie. —
Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Na gwiazdach jak na szklanych harmoniki kręgach.
To nagłym, to wolnym ruchem,
Kręcę gwiazdy moim duchem.
Milijon tonów płynie; w tonów milijonie
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każdym tonie;
Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie,
I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie”14

f/. „Pan Tadeusz”, Adam Mickiewicz
Wśród mickiewiczowskich indywidualności szczególne miejsce

zajmuje Jacek Soplica – ksiądz Robak w jednej osobie. Po przeżyciu nie-
szczęśliwej miłości Jacek Soplica do Ewy i zabiciu jej ojca postanawia zre-
zygnować z życia świeckiego i poświęca się samotnemu życiu w zakonie
bernardynów w uosobieniu księdza Robaka. Pragnie on w ten sposób
odpokutować za swoje popełnione winy, a resztę życia poświęcić na dzia-
łalność patriotyczną i polityczną. Obrana droga w samotności pozwoliła
bohaterowi poświęcić się całkowicie celowi jaki sobie wyznaczył w życiu
po przemianie. Tak więc samotność była nieodzowną częścią życia i ko-
niecznością, dzięki której mickiewiczowski bohater mógł się spełnić. Od-
rzucenie przez społeczeństwo Soplicowa poddaje się on samotności i
wciela się nową postać i przybiera imię Robaka15.

g/. „Kordian”, Juliusz Słowacki
Tytułowy a zarazem najważniejszy bohater dramatu Juliusza Sło-

wackiego to Kordian. Tytułowym bohaterem jest samotny młodzieniec,
niezrozumiany nawet przez ukochaną kobietę, którą jest piękna Laura.
Brak akceptacji najbliższych i poczucie osamotnienia, popchnęło Kordia-
na do próby samobójczej. Zawiedziony i zdesperowany młodzieniec sa-
motnie ruszył w świat, by znaleźć miejsce na ziemi i w końcu cel ży-
cia.Pomimo przyjęcia patriotycznej postawy, po decyzji o zabójstwie cara
- nie uzyskuje on akceptacji i poparcia wśród innych. Bohater Słowackie-
go pragnie tego dokonać za wszelką cenę i na własną rękę, wbrew woli

14 Tamże
15 Tamże
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innych spiskowców w samotności. Kordian – samotnik i Kordian – poeta
ponoszą klęskę.

h/. „Smutno mi Boże”, Juliusz Słowacki
Hymn jest wyrazem ogromnego smutku poety – wygnańca, który

zdaje sobie sprawę ze już nigdy nie wróci do ukochanego kraju. Kolejne
zwrotki opisują różne odcienie smutku. Podmiot liryczny pragnie otwo-
rzyć przed Bogiem „głąb serca”, bo czuje się bardzo samotny. Każda
zwrotka kończy się refrenem „Smutno mi Boże”. Podmiot liryczny po-
równuje się do "pustego kłosa", wyzbytego radości i pragnień. Przed ob-
cymi ludźmi musi ukrywać swe uczucia, ozdabiając twarz maską, "ciszą
błękitu", ale w głębi serca buntuje się. Zdaje sobie sprawę i jest świadomy
tego, że jest to bunt bezsilny, dziecinny, dlatego porównuje swój lament
do płaczu dziecka żalącego się i cierpiącego na okoliczność odejście mat-
ki. Tłem wiersza jest morze w blasku zachodzącego słońca16.

Nieznany los tułacza wzbudza w nim uczucie zazdrości wobec tych
popiołów, które spoczywają w rodzinnych grobowcach na ojczystej zie-
mi. Wykreowany przez Niego wspaniały świat budził podziw, a także
napawał poetę wygnańca bezbrzeżnym smutkiem. Osobiste przeżycia i
doznania były jednocześnie wyrazem niedoli polskich emigrantów, zmu-
szonych do opuszczenia ojczyzny i tułaczej pielgrzymki, której kresem
będzie śmierć17.

i/. „Moja Piosnka II”, Cyprian Kamil Norwid
Artysta i poeta świadomie wybrał samotność, poprzez skazanie się

na życie emigranta. Jednakże tęsknota za krajem rodzinnym i pobyt na
obcej ziemi uświadomiły mu, że jest nieszczęśliwym, samotnym piel-
grzymem. Ciągle powracająca i nasilająca się nostalgia i towarzyszący
temu wielki smutek, który przeżywa, powodują bezsilność jednostki. W
otaczającym go świecie czuje się zagubiony, w którym stale przeplatają
się obłuda i fałsz dnia codziennego. Czuje się nieszczęśliwy z aktualnego
położenia, co pogrąża go i przywołuje wspomnienia z lat dzieciństwa.
Obraz ukochanej ojczyzny jest idealizowany przez bohatera, stara się on
zmienić swoje podejście i negatywneodczucia, by nie popaść w skrajny
stan swej bezradności. Jest on świadomy, że jego samotność nacechowana

16 J. Słowacki., Hymn [Smutno mi, Boże!...], [w:] Nawarecki A., Siwicka D,
Przeszłość to dziś kl. II cz. I, Stentor, Wyd. II, Warszawa 2004, s. 99-101.

17 Tamże
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jest doświadczeniem i nie jest w stanie tego zmienić dopóki nie postanie
na ojczystej ziemi18.

j/. „Lalka”, Bolesław Prus
Głównym bohaterem powieści „Lalka” Bolesława Prusa jest Stani-

sław Wokulski19, który chciał być kochany i nie chciał żyć w odosobnie-
niu, samotności. Zakochał się on w pięknejIzabeli, była to miłość roman-
tyczna. Uczynił on wszystko by zdobyć serce ukochanej, jej względy i
upragnione uczucie. Jednak to nie wystarczyło i ostatecznie zrozumiał, że
kapryśna panna nigdy nie będzie w stanie odwzajemni jego uczuć. Zacny
kupiec nie potrafił związać się z kobietą, której nie kochał. Wokulski miał
świadomość beznadziejności swej sytuacji i zdawał sobie sprawę z faktu,
że nie pokocha nigdy innej kobiety. Nie zdoła zapomnieć o umiłowanej
pięknej Izabeli. Mimo faktów, że Wokulski był otoczony licznym towa-
rzystwem, to jednak nie miał wielu przyjaciół na których mógłby liczyć.
Większość mu znanych osób ceniła jego osobę wyłącznie dlatego, że po-
siadał fortunę.Pomimo posiadanego bogactwa Stanisław Wokulski był w
rzeczywistości nieszczęśliwym, samotnym człowiekiem.

k/. „Niemcy”, Leona Kruczkowskiego
Czas akcji powieści rozgrywa się podczas II wojny światowej. Au-

tor przedstawia swoich bohaterów w różnych sytuacjach życiowych
gdzie idzie o życie. Jedymi z głównych bohaterów są Joachim Peters i
prof. Sonnenbruch. Dochodzi miedzy nimi do konfrontacji. Czują się oni
samotni nawet we własnym kraju. „Czy pan wie, profesorze, co to jest
samotność, straszna samotność w państwie Hitlera? Zna ją pan na pewno,
jeśli pan się naprawdę nie zmienił od tamtych lat, które przeżyliśmy ra-
zem…”20. Na co profesor mu odpowiada „Moja samotność? To jest
wszystko, co mi pozostało… Jestem dumny z mojej samotności. Jest to
samotność człowieka, który chce, który musi – przetrwać! Ocalić w sobie
wszystko to , co dziś sponiewierano, wypędzono z naszego życia”21. W
końcowym monologu Joachim wypowiada słowa, które są odzwiercie-
dleniem cierpienia, bezradności, samotności: „Ja też znam niemiecką
okropną samotność, od czterech dni, odkąd uciekłem z obozu. Samotność

18 C. K. Norwid., Moja piosnka II, [w:] tegoż, Pisma wierszem i prozą, Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

19 B. Prus., Lalka, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005.
20 L. Kruczkowski. Niemcy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1993, s. 78.
21 Tamże, s.78
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we własnym kraju, wśród ludzi mówiących tym samem językiem. Od
czterech dni nie wolno mi zbliżać się do ludzi. Każde dziecko może mnie
zgubić. Od czterech dni uciekam od ludzkiego głosu… Tak, profesorze.
Obaj jesteśmy samotni, jak tylko Niemiec może być samotny. I chociaż
moja samotność jest trochę inna od pańskiej….”22.

l/. „S@motność w sieci”, Janusz Wiśniewski
Autor powieści „Samotność w sieci”, Janusz Wiśniewski, ukazuje

świat z perspektyw kobiety oraz mężczyzny. Bohaterowie otwierają się
stopniowo na uczucie i miłość, jaki oferuje im zatomizowany świat ludzi
„samotnych w tłumie”23. Każdy z bohaterów przeżywa co jakiś czas pustkę
samotności, którą zagłuszają sprawami codziennymi jak wykładami na-
ukowymi czy bezustanną pracą. W opinii bohaterów „samotnym jest się
tylko wtedy, gdy ma się czas”. Bohaterowie zaczynają poszukiwać ideału w
celu wypełnienia pustki. Jedyną taką szansę dają portale społecznościowe -
Internet, gdy nie mogą oni znaleźć szczęścia w realnym świecie.

ł/. „Weronika postanawia umrzeć”, Paulo Coelho
Główna bohaterka o imieniu Weronika jest ładną, zadbaną i pracu-

jącą kobietą Swój wolny czas wypełnia na zabawę. Posiada przyjaciół,
często spotyka się z mężczyznami oddając się uciesze ducha. „Gdy osią-
gnęła już wszystko, czego oczekiwała od życia, doszła do wniosku, że nie
ma ono sensu, bo wszystkie dni są takie same. I postanowiła umrzeć”24.
Jej świat w którym żyje w pewnym momencie życia staje się nudny, mo-
notonny. Jest to świat w którym każdy żyje dla siebie, a ona oczekuje
czegoś więcej od życia. Nie ma motywacji do dalszego życia. Jej egzy-
stencji. pozbawiona jest nadziei na lepsze jutro. Ludzie z jej otoczenia
wydają się zbyt szarzy. W ich życiu nie ma niczego, co inspirowałoby
bohaterkę na eksplorację i poznawanie. Weronika popada w depresję.
Dziewczyna połyka nasenne tabletki, a oczekując na śmierć pisze list.
Główna bohaterka jest przykładem osoby, która nie chce żyć w świecie
bezostnych ludzi zapatrzonych tylko w siebie.

Zakończenie
Samotność jest jednym z najpowszechniejszych źródeł cierpienia

człowieka od zarania ludzkości. Od czasu każdy doświadcza jej obecno-
ści i jest częścią naszej egzystencji. Samotność doskwiera od czasu do cza-

22 L. Kruczkowski. Niemcy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1993, s. 78.
23 J. Wiśniewski., S@motność w sieci, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
24 P. Coellho., Wreonika postanawia umrzeć, Świat książki, Warszawa 2007, s. 51.
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su i jest ona udziałem każdego z nas, ale niektórzy doświadczają jej przez
całe życie. Posługując się terminem samotności różne rzeczy można mieć
na myśli. Jednak ogólnie ujmując samotność jestto życie w odosobnieniu,
wyobcowania jednostki, poczucie osamotnienia, a nawet czasem rezy-
gnacja z życia rodzinnego czy towarzyskiego. Często samotność pociąga
inne sfery życia, pociąga za sobą wrażenie wewnętrznej pustki na tle
emocjonalnym - połączonej ze smutkiem, niepokojem, zniechęceniem,
poczuciem oddzielenia, któremu towarzyszy silne pragnienie, bycia ko-
chanym, by być chcianym i komuś potrzebnym. Ludzie samotni często
nie znajdują w społeczeństwie uznania. Człowiek samotnym to ten, który
potrzebuje wsparcia, pomocy, wysłuchania a także i ten, co tej pomocy
drugiemu odmawia. Często nie chce lub nie umie dostrzec obok siebie
człowieka będącego w potrzebie.O samotności wypowiadają się najczę-
ściej nieszczęśliwie zakochani, zdradzeni czy porzuceni, a także Ci, któ-
rzy utracili ukochaną osobę raz na zawsze. W literaturze pięknej można
natknąć się na wielu bohaterów skazanych na samotność z różnych po-
wodów. Jedni z nich to samotnicy z wyboru a inni to nieszczęśliwi zako-
chani, porzuceni czy zdradzeni. Ludzie samotni to istoty bardzo wrażli-
we, i przeważnie bardzo uduchowione. W swojej samotności odkrywają
swoje wnętrze, poznają samych siebie, a także znajdują wyjaśnienia na
wiele problemów.

Samotność dla niektórych może stać się częścią życia, dla tych któ-
rzy wybrali taką drogę, ale dla niektórychmoże też być formą kary zasłu-
żonej lub nadanej zupełnie niesprawiedliwie. Niewątpliwie i pewne jest
we wszystkich tych przykładach samotność przynosi nieszczęście osobi-
ste. Odosobnienie skazuje człowieka na izolację, stagnację i degradację
człowieczeństwa. Każdy z nich zdany jest na liczenie tylko na siebie i
radzenie sobie samemu w każdej chwili i na każdym etapie swojej egzy-
stencji. Człowiek w takiej sytuacji, nie może i nie umie być szczęśliwym.
Trudno byłoby się nie zgodzić ze słowami Władysława Tatarkiewicza
„Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragnął i męką dla
tych, którzy są do niej zmuszeni”.

Wspólną cechą w poczuciu samotności w omówionych utworów
jest niezmienność doświadczania przez człowieka. W twórczości literac-
kiej na przestrzeni wieków w różnych epok można odnaleźć różne wize-
runki samotnych osób. Niektórzy bohaterzy literaccy są na nią skazani,
inny zaś sami dokonują na drodze wyboru spędzenia życia w samotności.
Samotność ta często jest ona związana z cierpieniem, izolacją i poczuciem
niespełnienia. Wyobcowanie czy też izolacja nigdy nie wpływa dobrze na
psychikę bohatera. Poczucie samotność kojarzy się z uczuciem niszczą-



162

cym czy też destrukcyjnym. Porównać samotność można do silnie działa-
jącej substancji toksycznej. W literaturze pięknej można zauważyć liczne
oblicza samotności. Samotność może być lecznicza - dając okazje do roz-
woju i odkrywania siebie, lub trująca – szczególnie dla jednostek przeży-
wających wielkie nieszczęścia. Samotność to okazja do konfrontacji z so-
bą, do zdefiniowania siebie, swojego ego, swoich celów, pragnień, oraz
lepszego poznawania siebie.

Podsumowując, w literaturze bohaterów samotników było wielu,
zasługiwali oni na podziw, byli piękni, mieli szczytne cele, ale lepiej być z
innymi i bronić się przed samotnością.

Streszczenie:
Samotność oznacza dla człowieka rzeczywisty i całkowity rozpad

wszelkich więzi międzyludzkich. brak bliskich osób, które byłyby chętne
do współżycia, rozmowy, pomocy, i sprawowaniu opieki na starość, czy
w chorobie. Samotny ten, który żyje sam dla sobie, nie zawiera znajomo-
ści i tak naprawdę nikogo nie obchodzi, co się z nim dzieje. Samotność
powoduje całkowitą izolację w społeczeństwie, poczucie wewnętrznej
pustki, brak nadziei, niepokój, smutek, niechęć lub brak pragnienia na-
wiązania jakiejkolwiek relacji z obojętnie, jaką osobą. Często odczuwana
samotność jest przyczyną depresji, desperacji i prób samobójczych. Sa-
motność można interpretować w różny sposób, jest onaspowodowana
wieloma czynnikami z jakim człowiek ma do czynienia. Ludzie pióra w
swoich utworach ukazują różne oblicza samotności. Przybiera ona różne
postacie w zależności od weny twórczej autora dzieła. Samotność jest
nieodłącznym elementem każdej ludzkiej egzystencji, dlatego też bohate-
rów samotnych możemy odnaleźć w literaturze na przestrzeni wieków -
od starożytności po czasy współczesne. Bohaterowie literaccy odczuwają-
cy samotność to jednostki wyjątkowe. Ich poglądy różnią się od więk-
szość społeczeństwa. Najczęściej są oni odrzucani i pogardliwie trakto-
wani przez ogół. W literaturze pięknej zostali wykreowani bohaterowie,
którzy wybrali samotne życie, a ich życiowedecyzje zostały spowodowa-
ne chęcią zrealizowania jakiegoś wzniosłego celu, np. walka o niepodle-
głość ojczyzny lub respektowanie praw moralnych. Bohaterowie Ci uwa-
żali, że tylko w samotności w pojedynkę są i będą w stanie całkowicie
poświęcić się realizacji wyznaczonego przez siebie zadania i w ten sposób
osiągną swój wymarzony cel ziemskiego bytowania.

Słowa kluczowe: samotność, człowiek, literatura, utwór literacki,
miłość, cel
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Summary:
Differentfaces of loneliness in fiction on selected examples
Loneliness for Man means the real and completed is integration of

All interpersonal relationships. no close relatives who would be willing to
have sex, talk, help, and care for old age Or illness. The lonely one who
lives on his owndoes not make anyacquaintances and does not really care
about whatis happening to him. Loneliness causes complete isolation in
society, a sense of inner emptiness, lack of hope, anxiety, sadness, re-
luctanceor a desire to establish a nyrelationship with no matter what per-
son. Frequently felt loneliness causes depression, desperation and suicie
attempts. Loneliness can be interpreted in different ways, it is caused by
many factors that a person deals with. The people of the pen show diffe-
rent faces of loneliness in their songs. It takes various forms depending on
the creative inspiration of the author of the work. Loneliness is aninsepa-
rable element of etery human existence, chich is why we can find lonely
heroes in literature over the centuries - from antiquity to modern times.
Literary heroes who feell oneliness are unique individuals. Their views
differ from most of society. Most of ten they are rejected and treated with
contempt by the general public. In fiction, heroes were created who chose
a lonely life, and their life decisions were caused by the desire to achieve
some lofty goal, e.g. the fight for independence of the Home landor re-
spect for moral laws. These heroes believed that only in solitude alone
and would be able to devote themselves completely to the implementa-
tion of their task and in this way they Gould achieve their dream goal of
earthly existence.

Keywords: loneliness, man, literature, literarywork, love, purpose
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Beata Kuźniarowska

Rola mediów w wypełnianiu samotności osób starszych

1. Istota mediów
Media są to urządzenia, które pozwalają odbierać różne informacje

przy pomocy słów, obrazów oraz dźwięków. W skład mediów wchodzi
zarówno telewizja, jak i prasa oraz radio i telewizja1. Media w XXI wieku
występują praktycznie w każdym domostwie, niezależnie od miejsca
zamieszkania, statusu społecznego oraz wieku. Media stały się nieroz-
łącznym towarzyszem dnia codziennego, towarzyszą domownikom pod-
czas codziennych obowiązków, podczas wspólnego jedzenia oraz wypeł-
niają ciszę i pustkę.

Zatem można wskazać na kilka najistotniejszych funkcji, jakie peł-
nią media. Jest to funkcja informacyjna, wychowawcza, edukacyjna oraz
opiniotwórcza. Funkcje te są kluczowe w obszarze informowania i pro-
mowania danego stylu życia, stanowią narzędzia kreowania rynku, a
także mają duży wpływ na postawy i światopogląd odbiorców. Dyna-
miczny rozwój najnowszych technologii, a także duża dostępność me-
diów powoduje, iż stały się one elementem życia każdego człowieka.
Powoduje to pewne zmiany w organizacji życia nie tylko jednostki ale
także większych grup społecznych2.

Zdaniem T. Goban-Klas media to nie tylko prasa, radio, telewizja
ale także plakaty i płyty gramofonowe. Zwraca on uwagę również na
książki, dzienniki, czasopisma, portale internetowe, DVD, gry kompute-
rowe, telefony komórkowe oraz Internet, ponieważ tworzą one pewien
przekaz który jest przekazywany do odbiorców3.

Według W. Kaweckiego, obecną epokę można nazwać epoką obra-
zu ponieważ społeczeństwo jest obecnie na każdym kroku zalewane ob-
razem, gdyż większość osób właśnie poprzez wzrok odbiera i ocenia ota-
czającą ich rzeczywistość. Istota mediów była znana już w XV wieku,
kiedy został wynaleziony druk co spowodowało rozpowszechnienie się

1 J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002, s. 21.
2 A. Turbiasz, M. Kadłubowska, J. Kolonko, E. Bąk, Rola mediów w promocji

zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, 18/2010, s. 239-241.
3 T. oban-Klas, Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
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książki oraz prasy. Jednak dopiero rozwój mediów takich jak radio, tele-
wizja i Internet, spowodowało komunikowanie na masową skale4.

Z racji dużego wpływu mediów na życie jednostki stanowią one za-
interesowanie wielu badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki.
Tworzone są różne definicje mediów a także odmienne spojrzenia na ich
rolę i zadania jakie pełnią w życiu jednostki. Jednak najczęściej spotkać
się można z taką rolą mediów jak: rolą informacyjną - odnajdywanie, ana-
lizowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w kraju i
na świecie; rolą interpretacyjną – polegającą na wyjaśnianiu irozumienie
rzeczywistości społecznej oraz nauczanie, dzięki temu zrozumieniu w
przekazywanych treściach (rola ta może być widoczna poprzez oddzia-
ływanie na jednostki przy pomocy mediów); rola socjalizacyjna –
wszczepianie i obwieszczanie wartości oraz norm społecznych jednost-
kom w obszarze systemu; rola dostarczania rozrywki -mająca na celu
relaksowanie jednostek oraz wypełnianie ich czasu wolnego5.

Reasumując media odgrywają znaczącą rolę w życiu każdego czło-
wieka, są nieustannie obecne w ich życiu a także mają wpływ na prak-
tycznie każdy aspekt ich życia. W obecnych czasach bardzo trudno jest
się całkowicie odizolować od mediów ponieważ można z nimi obcować
niezależnie od miejsca w którym znajduje się jednostka. Zatem media nie
są już tylko obecne, jak to było jeszcze do niedawna w domowym zaciszu
ale stały się one mobilne i można z nich korzystać w każdym miejscu bez
względu na czas i okoliczności.

2. Biologiczno-społeczny wymiar starzenia się
Starzenie się oraz starość stanowią etapem życia który był na prze-

strzeni wieków w różny sposób postrzegany przez społeczeństwo. W cza-
sach starożytnych osoba uważana za starą była odbierana przez pozostałe
osoby jako ktoś wyjątkowy do kogo należy się obchodzić z szacunkiem i
godnością. Zdaniem Pitagorasa życie każdego człowieka podzielone jest na
kilka etapów, które porównywał do zmieniających się pór roku. Najpierw
występował etap dzieciństwa czyli wiosna. Był to czas do 20 roku życia. Ko-
lejny okres był czasem młodzieńczym, który występował od 20 do 40 roku
życia. Etap ten odzwierciedlał lato. Pełnia człowieka miała miejsce od 40

4 W. Kawecki, Wizualność kultury i teologii, [w:] W. Kawecki, J. S. Wojciechow-
ski, D. Żukowska- Gardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna,
Warszawa 2011, s.15–34.

5 B. Kicior, Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów
masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne, „Social Contexts”, 2018, Tom 6, Nr
1, s. 59.
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roku życia do 60. Okres ten stanowiła jesień. Po 60 roku następowała zima.
Istotne było także to, aby młodego chłopca zostawić pod opieką osoby star-
szej, co stanowiło element elitarnego wychowania. Również w Sparcie osoby
starsze pełniły istotną rolę, gdyż zasiadały w radzie składającej się z osób po
60 roku życia. Również Platon głosił, aby osoby starsze sprawowały rządy w
państwie i były przykładem i nauczycielami dla młodych. Charakterystycz-
ne podejście do osób starych miał Cyceron, który uważał, iż każdy marzy o
dożyciu do sędziwego wieku, jednak kiedy to się stanie, wówczas takie oso-
by narzekają na bycie starym. Twierdził on, iż starość jest równoznacznikiem
nieszczęścia ponieważ osoba taka staje się słaba, chora, i jest świadoma zbli-
żającego się końca6. Bardzo często starość jest uważana za czas życia w któ-
rym zmniejsza się sprawność funkcji życiowych a także następuje wiele
zmian morfologicznych w szczególności w układach i narządach jednostki7.

Jak wynika z analizy literatury, nie można wskazać konkretnego
wieku, po przekroczeniu którego można jednoznacznie mówić o starości.
Zatem liczne podziały występujące w piśmiennictwie są tylko umowny-
mi podziałami i znacznie się miedzy sobą różnią. Przykładowo Światowa
Organizacja Zdrowia przyjmuje podział na: fazę wieku starszego od 60
do 75 lat; fazę wieku starego od 75 do 90 lat; fazę głębokiej starości – po-
nad 90 lat8. Zakres wieku pomiędzy wiekiem dorosłym a starością jest
bardzo zróżnicowany w literaturze, przykładowo L. Aschoffa uważa, iż
starość zaczyna się już w wieku 45 lat9.

Jak podaje J. Dennis i D. Bromley uwzględniając biologiczne starze-
nie się, można wskazać na dwie grupy tego okresu w życiu. Jest to teoria
stochastyczna i teoria deterministyczna. Pierwsza z nich wskazuje na
czynniki losowe, będących rezultatem łącznych uszkodzeń i urazów, ja-
kie miały miejsce we wcześniejszych okresach życia, w efekcie których w
organizmie człowieka zbierają się szkodliwe substancje, które są pochod-
ną przemiany materii a także rozkładu komórek10. Natomiast teorie de-
terministyczne przyjmują iż, że długość życia człowieka, a także szybkość

6 G. Miałkowska, Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie
opinii studentów, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”,
t. XVI, 2014s. 177–185.

7 K. Wiśniewska-Roszkowska, Gerontologia dla pracowników socjalnych, War-
szawa 1982.

8 N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 1979, s. 79–80.
9 Z. Szarota, Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób star-

szych, Kraków 1998, s. 123.
10 R J. Kijak Z. Szarota, Starość Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013,

s.12-13
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tego procesu jak i jakość są zdeterminowane genetycznie. Zatem wycho-
dzą one z założenia, iż długie życie jest dziedziczone. Powodem starzenia
się i, nieuniknionej śmierci komórki jest to, iż traci ona zdolność do dal-
szego dzielenia się, co jest spowodowane zmniejszeniem się końcówek
chromosomów nazywanych telomerami11.

Z upływem lat zdolność jednostki do przystosowania się do np. wy-
siłku fizycznego ulega znacznemu pomniejszeniu, ponadto zmianie ulega
sposób w jaki człowiek się odżywia, cały organizm podczas starzenia się
traci umiejętności adaptacyjne. Zmianie ulega także wygląd fizyczny, oraz w
narządach i systemach które regulują organizmu. Podczas okresu starości
zmiany biologiczne zwiększają się i jednostka odczuwa większe problemy
ze zdrowiem. Starość często jest określana mianem tzw. wielochorobowości.
Choroby, które najczęściej są przypisywane okresowi starzenia się to najczę-
ściej: choroby nadciśnienia, miażdżyca, niedokrwienna choroba serca, cu-
krzyca, zapalenie stawów, choroby kości, oraz demencję, choroba Alzheime-
ra i Parkinsona. Jednakże biologiczne starzenie się nie musi być z góry przy-
pisane tym dolegliwością. Wszystko zależy od sprawności fizycznej, od ja-
kości wcześniejszych lat życia, pełnionych ról społecznych, od prowadzone-
go stylu życia, aktywności fizycznej, zachowań prozdrowotnych, oraz od
czynników środowiskowych12.

Fizyczne zmiany jakie zachodzą podczas procesu starzenia mają
także duży wpływ na sprawność i stan psychiczny. Oddziałują na kon-
dycje i sytuację psychospołeczną takiej osoby, przyczyniając się do jej
społecznej izolacji, co jest wywołane ty , iż niektóre osoby nie umieją po-
radzić sobie i zaakceptować zmiany jakie zachodzą w ciele przez co mogą
popaść w stany depresyjne i celowo unikać innych osób13 .

Najczęściej zmiany w sferze psychicznej dotykają również sfery
osobowości człowieka w okresie starzenia się. Zatem często osoby te ce-
chują się predyspozycjami do unikania ryzyka, sprzeciwem wobec
zmian, zubożenie w sferze emocjonalnej, zmniejszeniem umiejętności
twórczych. Starsze osoby cierpią na gorszą pamięć pierwotną, co znacz-

11 I. Kołodziejczyk., Neuropsychologia starzenia poznawczego, „Kosmos. Proble-
my nauk biologicznych” 2007, t. 56, nr 1-2.

12 A. Rudnik, Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży,
Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII 2016, s.204.

13 I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się. Wprowadzenie, Wyd. Zysk i S-ka,
Poznań 2006.
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nie utrudnia zapamiętywanie nowych rzeczy. Aczkolwiek nie ulegają
zmianie stałe umiejętności i wiedza jaką zdobył w ciągu życia14.

Okres starości jest także powiązany z brakiem pracy zawodowej i cza-
sem pobierania emerytury. Czas przejścia jednostki na emeryturę stanowi
zarówno najważniejszy jak i najtrudniejszy czas, utożsamiany ze starością.
Duża liczba seniorów nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Strach budzi
w nich nie tylko nadmiar wolnego czasu, ale również problemy związane z
sytuacją materialną. Ponadto przejście na emeryturę wiąże się ze zmianą roli
społecznej, dotychczasowy aktywny czas zawodowy przekształca się nie-
kiedy w bezradność i poczucie bezużyteczności15.

Okres starości najczęściej w rodzinie ma miejsce równocześnie z
czasem całkowitego usamodzielnienia się dzieci i pojawieniem się wnu-
ków. Wówczas relacje i spotkania z rodziną są dla starszej osoby najważ-
niejszym rodzajem relacji społecznych. Dlatego też osoby starsze bardzo
często chętnie pomagają swojej rodzinie np. podczas opieki nad wnuka-
mi, w ten sposób czują się potrzebni i mogąc więcej czasu spędzić z naj-
bliższymi. Są także osoby, które w okresie starości korzystają z wolnego
czasu i w pełni oddają się swoim pasjom i zainteresowaniom16.

3. Problem samotności
Problem samotności jest spowodowany między innymi tym, iż wy-

stępuje duża liczba podejść interdyscyplinarnych co powoduje, iż w lite-
raturze z zakresu pedagogiki na samotność stosuje się wiele zamiennych
określeń np. wykorzenienie, osamotnienie, izolacja, wyobcowanie, alie-
nacja, odosobnienie, odizolowanie,. Analiza literatury nie wskazuje na
jednoznaczną definicję samotności, natomiast badacze zajmujący się tą
problematyką wskazują na złożoność tego zjawiska, gdyż można go ana-
lizować z różnych dziedzin nauki np. z punktu widzenia filozofii, psy-
chologii, socjologii, pedagogiki itd.17.

Podstawą samotności, jest brak zadowolenia z liczby oraz jakości
interakcji społecznych danej osoby oraz jej stanów emocjonalnych z bli-

14 B. Szatur-Jaworska, Faza starości w cyklu życia człowieka – ogólna charaktery-
styka, [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy
gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

15 A. Rudnik, Wymiary starości i cechy ludzi starych w percepcji dzieci i młodzieży,
Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII 2016, s.205.

16 M. Halicka, J. Halicki, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, pw:] B.
Synak (red.), Polska starość, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

17 K. Chałas, Samotność siłą kreacji osobowej wychowanka, [w: ] Edukacja kre-
atywna, red. E. A. Zwolińska, Bydgoszcz 2005, s. 52–56.
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skimi18. Zatem samotność najczęściej jest wyjaśniana w aspekcie relacji
społecznych jednostki z otoczeniem a także z samym sobą. Powody sa-
motności często są przypisywane do kwestii społecznych lub kulturo-
wych, natomiast odczucia stanu samotności są wywołane różnymi czyn-
nikami społeczno-demograficznymi i psychologicznymi. Samotność każ-
dego człowieka posiada kilka czynników, wśród których wskazać można
na to, iż jest to powszechne zjawisko, które dotykać może każdą osobę
bez względu na status, pochodzenie czy wiek. Ponadto samotność może
mieć wpływ na pozytywne zmiany w życiu człowieka, ale także może
wywołać negatywne konsekwencje oraz odczuwanie smutku, niepokoju,
a także strach i wrogość19.

Samotność w literaturze jest określana również jako przebywanie
przez dłuższy okres czasu bez drugiej osoby, ponadto niewystępowanie
fizycznej możliwości relacji z innymi ludźmi, spowodowane niewystę-
powaniem więzi społecznych, ani integracji z innymi, a także nieodpo-
wiednie spełnianie ról społecznych. Występuje także wiele powodów
samotności. Wyróżnia się samotność obiektywną, wywołana nieposiada-
niem krewnych, znajomych, mieszkanie w pojedynkę oraz samotność
subiektywną wywołaną zamykaniem się jednostki na kontakty z innymi
osobami, bądź z jakiś przyczyn unikanie danej osoby przez innych20.

Samotność stanowi stan egzystencjalny człowieka, który ma różne
nasilenie, w zależności od czasu i okoliczności. Ponadto samotność nale-
ży rozpatrywać wieloaspektowo, co znacznie utrudnia dokładne jego
zdefiniowanie. Jednak, można wskazać na kilka podejść służących do
wyjaśnienia definicji samotności, tj: podejście psychodynamiczne, feno-
monologiczne, egzystencjalistyczne, interakcjonistyczne oraz poznawcze.
Odpowiednie ich uchwycenie daje możliwość na dokładniejsze określe-
nie złożoności zjawiska samotności21.

Złożoność samotności spowodowała jej rozróżnienie na kilka ro-
dzajów. Dzięki temu możliwe stało się wskazanie zarówno pozytywnych
jak i negatywnych ich cech. Zatem wyróżnia się:

18 A. Giryński, Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w za-
leżności od postaw rodzicielskich, „Szkoła Specjalna” 2004 nr 1,. 30–32.

19 K. Chałas, Samotność siłą kreacji osobowej wychowanka, [w:] Edukacja kre-
atywna, red. E. A. Zwolińska, Bydgoszcz 2005, s. 52–54.

20 J. Halik, Starzenie się jako proces demograficzny i społeczny. [w:] Halik J. (red.),
Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeń-
stwa, ISP, Warszawa 2002, s. 9-27.

21 M. Sztaba, Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowego problemu samotności
człowieka, Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VII), 2013, s. 52.
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 Samotność ontologiczna – nazywana także w literaturze samotno-
ścią istnienia. Jest ona wynikiem bycia po prostu osobą ludzką i posiadanie
własnej odrębności, niepowtarzalności, i wewnętrznego prywatnego świa-
ta. Samotność ta jest najmocniej odczuwana kiedy mają miejsce w życiu
człowieka traumatyczne sytuacje wywołujące lęk, strach, cierpienie, np.
śmierć bliskiej osoby. Wówczas jednostka nie jest w stanie opisać i podzie-
lić się inną osobą tym co czuje w swoim wnętrzu. Żadna inna osoba nie jest
w stanie jej pomóc i ulżyć w cierpieniu. Ponadto termin ontologicznej sa-
motności ukazuje na samotność, która jest zakorzeniona w subsystencji
jednostki. Ma ona miejsce przed każdą inną relacją. Stanowi nierozerwany
element ludzkiej egzystencji i natury. W związku z czym można stwier-
dzić, iż bycie człowiekiem jest jednoznaczne z byciem samotnym22.

 Samotność metafizyczna – ma ona swoje powiązanie z samotno-
ścią opisaną wyżej. Dotyczy ona całego świata czyli największego kręgu
w jakim żyje jednostka. Stanowi ona samotność człowieka w stosunku do
wielkiego świata, przestrzeni a także czasu. Jest to spowodowane tym, iż
niemożliwe jest całkowite przywiązanie do tego co jest w chwili teraźniej-
szej, tęsknoty za tym co było i strachui nadziei w tym co ma się dopiero
stać. Samotność metafizyczna dotyczy przygodności oraz przemijalności i
braku możliwości poradzenia sobie z tym faktem. Samotność ta i stopień
jej odczuwania zależne jest od stanu psychicznego jednostki i nie należy
go łączyć z odczuciem całości społeczeństwa.

 Samotność społeczna- cechuje się zmniejszeniem lub całkowitym
brakiem naturalnej więzi z drugą osobą, życiem w całkowicie swobod-
nym związku z resztą społeczeństwem a także poza nim. Niewystępo-
wanie społecznych więzi pomiędzy jednostką a resztą rodziny oraz z
przyjaciółmi, znajomymi i wspólnotą, co wpływa na pojawienie się wy-
obcowania człowieka ze społeczeństwa wywołując jego alienację23.

 Samotność psychiczna – dotyczy subiektywnego i indywidual-
nego, uczuciem danej jednostki. Cechuje się niewystępowaniem więzi
psychicznej z innymi osobami a także kontaktu z samym sobą, co może
spowodować występowanie zaburzeń wewnętrznej harmonii i może
wywołać odczuwanie osobistej porażki. Skala takiego uczucia nie jest

22 T. Gadacz, O umiejętności życia. Wyd. Znak, Kraków 2009, s. 101.
23 J. Gajda., Samotność i kultura, Instytut Wydawniczy Związków Zawodo-

wych, Warszawa1987, s. 86-87.
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uzależniona od zasadności przekonań człowieka w kwestii tej sytuacji,
lecz jest to jej prywatne doświadczenie i osobiste odczucie24.

Za W. Łukaszewskim można wskazać na trzy rodzaje nasilenia
uczucia osamotnienia: - relacje z pozostałymi ludźmi – w tym przypadku
poczucie osamotnienia jest powiązane z rodzajem relacji z innymi oso-
bami, w którymi są one podtrzymywane. Im jest mniejsze zaangażowanie
w relacje międzyludzkie tym zwiększa się uczucie samotności;- wystę-
powanie w pamięci – istotne jest tutaj pojawienie się faktu, iż ktoś myśli o
danej osobie i ma ją w swej pamięci. Istotna jest pamięć zwłaszcza w
szczególnych okazji np. podczas imienin, urodzin czy rocznic; - przed-
miotowość-podmiotowość – założenie to precyzuje, czy oraz z jakim nasi-
leniem jest jednostka traktowana w sposób instrumentalny przez pozo-
stałe osoby. Wskazać tutaj można na samotność moralną, która stanowi
uczucie osamotnienia jednostki w swoich własnych poglądach i warto-
ściach, które nie są odzwierciedlone poparciem w społeczeństwie a także
nie występuje filozofia życiowa, która nadawałaby sens życiu i znaczenie
jego występowania. Jednostka zmagająca się z samotnością odczuwa nie-
ustanną pustkę, nie potrafi ona posiadać większych celów, nie ma ide-
ałów ani autorytetów, ma rozterki dotyczące tego czy „być” czy „mieć”25.

W piśmiennictwie występuje także wyróżniona samotność umiera-
nia. Samotność ta jest wyjątkowa ponieważ jest na granicy doświadcza-
nia. Występuje w niej zarówno samotność metafizyczna jak i ontologicz-
na. Samotność ta większa się poprzez odczuwanie niemocy i sytuacji bez
wyjścia, która nie da się już odwrócić. Stanowi duże wyzwanie dla danej
jednostki i osób, które jej w danej chwili towarzyszą. Jest to sytuacja bar-
dzo trudna, z którą nie każdy jest w stanie sam sobie poradzić26.

4. Samotność osób starszych
Według teorii wycofania osoby będące w starszym okresie życia

systematycznie wycofują się z życia społecznego oraz z ról społecznych i
zawodowych jakie do tej pory sprawowali. Jest to czas mający na celu
odstąpienie swojego miejsca nowym, młodym osobom, oraz zaprzestanie
dotychczasowej aktywności. Izolowanie się jednostki, zmniejszenie jej ról
społecznych, znacznie zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia samot-
ności. Człowiek zachowujący się w ten sposób stopniowo zmniejsza swo-

24 R. Pawłowska, E. Jundziłł, Pedagogika człowieka samotnego. Wyd. Gdańskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2006.

25 Ibidem.
26 W. Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. TN KUL, Lublin

2009, s.167-190.



173

je relacje z innymi, ponieważ wychodzi z założenia, iż jest dla reszty gru-
py nieodpowiedni towarzyszem, który nie pasuje do pozostałych. Wy-
stępuje także w literaturze inne spostrzeżenie dotyczące samotności na-
zywane teorią wymiany. Zwraca ona uwagę na to, iż z upływem lat
zmniejsza się ilość posiadanych zasobów, w tym pogarsza się stan zdro-
wia. Powoduje to, iż osoby starsze ograniczają relacje z innymi co może
być wywołane np. ich stanem zdrowia lub ograniczeniami wynikającymi
z możliwości swobodnego poruszania się, co zmniejsza interakcje z in-
nymi osobami. Może to być wywołane strachem przed znalezieniem się
w nowej sytuacji i brakiem jej zaakceptowania, co powoduje uczucie bez-
radności i niesamodzielności27.

Duża liczba osób uważa, iż człowiek ma możliwość samodzielnego
radzenia sobie z wieloma sytuacjami, jeśli mają one w późniejszym czasie
wywołać u takiej osoby pozytywne zmiany. Jednakże etap starzenia się
bardzo często powoduje trudności w wykonywaniu takich założeń. Czas
starości wielokrotnie jest nazywany jako „kryzy starości”, lub „okres
strat”. Osoby starsze z racji swojego wieku muszą zmagać się ze skutka-
mi biologicznymi jakie pojawiają się w ich organizmie oraz z wyglądzie
zewnętrznym. Zmiany jakie się pojawiają wywołują ograniczenie możli-
wości adaptacyjnych, zminimalizowanie sprawności funkcjonalnej a tak-
że zmniejszenie sił, energii i odporności, co zwiększa ich zachorowalność
na różne dolegliwości. To wszystko powoduje, iż osoby starsze zaczynają
w sposób bierny prowadzić swoje życie. Często osoby starsze nie mają na
tyle silnej woli, aby pomimo wielu trudności w dalszym ciągu zachować
aktywność jaką posiadali w młodszym okresie życia. Ponadto prowadze-
nie czy to z przymusu czy z własnej woli biernego rytmu życia ma także
wpływ na pogorszenie jego jakości. Wówczas dotyka takie osoby samot-
ność, którą nie potrafią sami przezwyciężyć. Dlatego istotna jest pomoc
takim osobom, aby zmotywować je do działania, pokazać im, iż wiek nie
powinien być dla nich barierą do wycofania się z życia i aktywności28.

Wśród wielu powodów samotności u osób starszych w aspekcie
społecznym i emocjonalnym najczęściej wskazuje się na:

 izolację społeczną spowodowaną m.in. nieakceptowaniem wła-
snej sytuacji i poczuciem bezradności;

27 P. Szukalski, Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów, a ich
sytuacja rodzinna. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne. 2005;2, s. 217-38.

28 H. Zielińska-Więczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, K. Kornatowski, Sta-
rość jako wyzwanie. Gerontol Pol. 2008;16(3), s. 131-136.
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 pojawiające się choroby, cierpienie, które uniemożliwiają spo-
tkania z innymi osobami;

 trudności w przyznaniu się do braku samodzielności, a przez to
unikanie innych osób, lęk przed nimi;

 duma nie pozwalająca prosić o pomoc, osoby które dotychczas
były samodzielnie nie radzą sobie z faktem, iż muszą teraz być zależne
od innej osoby;

 niewłaściwe wyobrażenie starości powodujące problemy z ak-
ceptacją samego siebie i celową izolacją;

 niemożność zrozumienia otoczenia wynikające z różnic pokole-
niowych, brak tolerancji dla nieznanych i niezrozumiałych wartości;

 śmierć bliskiej osoby, wywołujące traumę z którą jednostka sobie
nie radzi;

 efekt pustego gniazda, spowodowany odejściem dzieci w samo-
dzielne dorosłe życie;

 zmiana miejsca zamieszkania, z którą osoby starsze nie mogą
sobie poradzić i nie potrafią zaakceptować nowego miejsca zamieszania;

 brak poczucia bycia potrzebnym,
 negatywne stereotypy o osobach starszych, które jednostki za

bardzo odbierają w sposób osobisty
 poczucie odrzucenia, braku zrozumienia;
 problemy zdrowotne, niemożność bycia aktywnym w takim

stopniu jak by się chciało
 poczucie nudy, braku perspektyw;
 bierność,
 migracje,
 dystans międzypokoleniowy29.

Podsumowanie
W XXI wieku media są wszechobecne w życiu człowieka i towarzy-

szą mu w niemal każdej czynności dnia codziennego, niezależnie od sta-
tusu społecznego, wieku, miejsca zamieszkania czy wykonywanej czyn-
ności. Media pełnią w życiu jednostki wiele funkcji zarówno pozytyw-
nych jak i negatywnych. Oprócz poszerzania wiedzy i informowania o
sytuacji w kraju i na świecie, mediom zarzuca się także manipulowanie i
zakłamywanie rzeczywistości. Jednakże media to coś więcej niż źródło
wiedzy o aktualnej sytuacji w społeczeństwie. Są one często jedynym
sposobem spędzania czasu przez osoby starsze, schorowane, które nie

29 B. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii
społecznej, Warszawa 2006, s. 60 – 61
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mają możliwości lub nie chcą wyjść do ludzi i utrzymywać z nimi rze-
czywistych kontaktów. Osoby starsze, które mieszkają samotnie z róż-
nych przyczyn, aby „zabić” samotność i cisze panującą w mieszkaniu,
często całymi dniami obcują z mediami, aby mieć poczucie, że ktoś do
nich mówi, aby zająć czymś swój nadmiar wolnego czasu. Zatem można
stwierdzić, iż media pomagają osobom starszym przetrwać rozłąkę z naj-
bliższymi, zapełniają im czas i pozwalają chociaż na chwile przestać my-
śleć o ich pustce zarówno w sercu jak i w domu.

Streszczenie:
Chociaż postęp technologiczny spowodował, iż obecnie człowiek

może bez problemu przemieszczać się i podróżować oraz komunikować
się z innymi osobami na całej kuli ziemskiej to problem samotności jest
coraz częstszy. Zjawisko to dotyka osoby w różnym wieku niezależnie od
pochodzenia i statusu społecznego. Jednakże najtrudniej poradzić sobie z
samotnością osobom starszym, które z różnych powodów nie mogą bądź
nie chcą nawiązywać relacji z bliskimi. Osoby takie, aby wypełnić pustkę
dnia codziennego spędzają czas przed odbiornikiem telewizji lub radia,
dzięki czemu chociaż na chwile mogą zapomnieć o samotności i pustce.

Słowa kluczowe: media, osoby starsze, samotność, telewizja, radio

Summary:
The role of the media in filling the loneliness of older people
Although technological progress has meant that nowadays people

can easily move and travel, and communicate with other people around
the globe, the problem of loneliness is becoming more frequent. This phe-
nomenon affects people of all ages regardless of their origin and social
status. However, the most difficult is to deal with loneliness of the elder-
ly, who for various reasons cannot or do not want to establish relation-
ships with loved ones. To fill the emptiness of everyday life, people spend
time in front of a television or radio receiver, thanks to which they can
forget about loneliness and emptiness for a moment.

Keywords: media, the elderly, loneliness, television, radio
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Tomasz Słapczyński

Social Media development and individual loneliness

Sense of loneliness and addiction to modern technologies
The possibilities of using the Internet increasingly determine the in-

tensity of the problem of addiction to the web. The increase in this phe-
nomenon is particularly observed in the last decade. Mobility and availa-
bility of new media further intensify this problem, especially among yo-
ung people. It manifests itself in various pathological behaviors and emo-
tional states, which can be grouped into several main psychophysical and
social entities that may appear simultaneously, among others feelings of
anger, depression, loneliness or anxiety related to lack of access to the
network, weakening social ties, withdrawal from real life, lack of educa-
tional achievements, permanent fatigue or worsening health condition,
etc. Studies on Internet addiction, initiated by K. Yang at the end of the
20th century, appear in the literature on the subject most often in the con-
text of young people who, as research has shown so far, are the most vul-
nerable group to this type of addiction. This phenomenon is called Ado-
lescent Internet Addiction. It results from the deficit of the possibility of
meeting the needs felt by young people in the real world in the context of
their easy satisfaction in virtual space. Here goes among others for the
need to establish and maintain interpersonal contacts, get answers to ma-
ny bothering questions, express yourself, build identity, but also develop
your interests. Today, we are increasingly dealing with an apparent sense
of community. This state of affairs results from the ever faster pace of life,
the shallower contacts with others. This in turn generates a sense of lone-
liness. This problem mainly concerns young people who want to elimina-
te the feeling of loneliness, looking for alternative ways of integration
with society, including increasingly through the Internet. In the literature
on the subject, the sense of loneliness is defined as a stressful and unple-
asant experience that results from deficits in social relations. The feeling
of loneliness is a universal and universal phenomenon regardless of time
and age. It is associated with a number of variables of a cultural, social,
personal and physical nature. This type of mental experience in the case
of teenagers is most often expressed in the belief that there is no sense
and purpose in life, the conviction that there are too few contacts with
others, and thus a sense of social isolation, but also inadequate relation-
ships with family and peers. Young people are particularly exposed to



179

loneliness. During adolescence, they experience rapid psychosocial deve-
lopment, the individual begins to perceive themselves as a partner in so-
cial relations and gives these relationships a personal meaning. It may be
a period of low self-esteem and thus a subjective belief in the lack of un-
derstanding and underestimation on the part of the social environment.
In addition, people with social problems, such as feelings of loneliness or
depression, see themselves as individuals with low social competence.
They prefer to interact with others via the internet rather than personally.
Such relationships on the network seem safer to them. Feeling lonely in
adolescence can pose a serious risk of developing inappropriate persona-
lity changes, as well as cause pathological behavior1.

The development of social media
But apart from social problems,the development of modern techno-

logies also brings positive effects for the economy, even through the po-
ssibility of promotion. It should be noted that since the creation of the
computer to the dissemination of this device among ordinary citizens
using it for private purposes, relatively little time has passed. The final
years of the twentieth century brought a huge technological revolution
that undoubtedly affects all aspects of modern man's life.Multimedia de-
finition of WaleryPisarek is the definition of media combining broadcast
channels, codes and ways of shaping media messages. It should be noted
that the distinguishing feature of electronic media, in particular the Inter-
net, is its interactivity. Mass media are means of mass communication,
and thus all devices that in mass communication are used for transmis-
sion and, in fact, for diffusion of information2. As Jay Botler pointed out,
the new technology essentially subordinates the previous one. Computers
do not themselves do their own work3. An important aspect of the com-
puter compared to the human team is that in the machine the individual
elements of the system work almostideally, the imperfection and free will
of the individual as a constituent component is excluded4. The advantage
of the Internet over other mass media means that thanks to the network,

1 S. Rębisz ,I. Sikora, K. Smoleń-Rębisz, Rozwój mediów społecznościowych a sa-
motność jednostki, Edukacja – Technika – Informatyka” nr 1/15/2016, p. 90-91.

2 W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, p. 108-173.
3 J. Bolter, Komputer: maszyna i narzędzie, [w:] Nowe media w komunikacji społecz-

nej XX wieku, edited by M. Hopfinger, Warszawa 2005, p. 357-366.
4 W. Hills, Super komputery i ewolucja [in:] Nowe media w komunikacji społecznej

XX wieku, ed. M. Hopfinger, Warszawa 2005, p. 430-439.
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you can make contacts all over the world. The Internet has become the
most democratic medium in the world.

The authors of the Media Education book5 note that there has never
been so much, so many, so many, so little. Mass culture is a dominant cult
in mass society, taking into account continuous production and consump-
tion. Its important element is the media audience, characterized by the
homogeneity of cultural products and patterns of using them6. Today, the
Internet is one of the most important media thanks to its features and
properties. It is a technology that uses computers, it has a hybrid, specia-
lized and flexible character. It has great potential for interactivity, it has
both private and public functions. It is characterized by a low degree of
regulation and interconnectedness at a very high level. Internet is com-
prehensive and unspecified, it is available to citizens, both for senders
and recipients of messages. This flexibility and versatility makes the In-
ternet a very powerful medium7.

Promotion in social media
The promotion should be a widely perceived and easily absorbed

process. When using promotional tools, special attention should be paid
to the objectives to adapt the tools to implement the strategy and marke-
ting tactics. The effectiveness of promotion is measured by its effective-
ness on the market. Promotional tools are often supported by the use of
public relations techniques. They include, among others, contacts with
the mass media, lobbying, consultancy, scientific seminars, exhibitions,
contests, jubilees, newsletters, periodicals and many other related ele-
ments. Public relations can also be defined as thought-out, intentional,
intentional and organized action of entities in order to influence the cre-
ation of opinions and image among the audience, the target group. In
other words, it is the promotion of the company's image, creating positive
contacts and relations of enterprises with the environment, as well as
shaping a favorable media image and arousing interestamong recipients8.
It is also a team of purposely organized activities ensuring systematic
communication with the environment and creating, promoting, mainta-
ining a positive image of the company, ie. an opinion about its integrity

5 J. Gajda, S. Juszczyk, Edukacja media, Toruń 2004, p. 225-230.
6 Ibidem, p. 225-230.
7 D. McQuaid, Teoria komunikowania masowego,Warszawa 2012, p. 58-60.
8 L. Pokrzycka, Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia

przypadków,Lublin 2011, p. 7-9.
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and good will9. The PR's task is to raise awareness that other market par-
ticipants would be interested in cooperation with the company, in parti-
cular: buy its goods and use its services, provide loans to the company,
facilitate the creation of new investments, cooperate in the field of pro-
duction, distribution and supply10.

Media used in public relations include messages disseminated by
the company or by other entities, symposia, meetings and conferences,
celebrations and commemorations of anniversaries, co-financing of
events of various kinds, actions for health, safety, environmental protec-
tion, visiting enterprise facilities, information materials the means of vi-
sual identification distributed by the company11.

Publicity as a promotion tool
Publicity is any information or note related to the company's activi-

ty, which, as a result of public relations activities, appears in the media
free of charge and generates publicity.Public relations is an element of
broadly understood promotion, it is a collection of means by means of
which an enterprise communicates with the market, that is, it provides
information about its operations or specific products and services12. It is
the whole system of activities whose aim is to recognize and hit the needs
of potential customers and encourage them to acquire a given good, as
well as to create a positive image of the product and the company and
consolidate it13. It is the communication of the company with buyers by
mutual information transfer facilitating the exchange of products. Promo-
tion is the most visible manifestation of market activity from the point of
view of the consumer.

Promotion - element of strategy
However, the promotion itself is one of the elements of broadly un-

derstood marketing. According to Philip Kotler, marketing is "a social
and managerial process by which specific people and groups get what
they need and want to achieve by creating, offering and exchanging valu-
e-based products"14. On the other hand, Garry Barret sees marketing as a
process mainly related to choice management. The British Chartered In-

9 E. Michalski, Marketing, Warszawa 2004, p. 370.
10Ibidem, p. 370-371.
11 H. Mruk, Podstawy marketingu, Poznań 1999, p. 239.
12 E. Michalski, op. cit.,p. 299.
13 T. Kramer, Podstawy marketingu, Warszawa 2003, p. 143.
14 P. Kotler, Marketing, Warszawa 1994, p. 6.
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stitute of Marketing defines them as marketing "as the management pro-
cess responsible for determining, anticipating and satisfying the require-
ments of buyers"15. According to the American Marketing Association
(AMA), it is a process of planning and implementing concepts, prices,
promotion and distribution of ideas, goods and services in order to bring
about a replacement of a satisfying individual and organizations. Most of
the cited definitions of marketing point out that marketing is a process
related to business management. Marketing in terms of economic and
historical emphasizes the evolution of the market, from the orientation of
production to market orientation, from the market focused on serial pro-
duction and mass production of products to the market focused on the
volume of sales and consumer needs16. Marketing in the classical appro-
ach is an action primarily focused on profit. The buyer creates an enter-
prise market. The entrepreneur interacts with the market using a variety
of tools. The decision-making system is based on the planning by the in-
stitutionalized entities of future intentions and actions. Planning, coordi-
nation and control of all activities are focused on current and potential
outlets. The broad view of marketing pays special attention to the social
system, in which the purchasing processes take place all the time, which
makes consumers satisfy their desires17. It covers all types of exchange of
goods and services between market participants. It also applies to institu-
tions and units operating on a non-profit basis. "Thanks to this approach,
the attitude towards customers has been applied not only in enterprises
focused on financial profit, but in the implementation of social or political
initiatives, in which the profit is a social or political benefit"18.

The marketing concept assumes that the way to achieve its goals is
to identify the needs and requirements of target markets, to provide the
desired satisfaction in a more efficient and effective way than competi-
tors. Conceptmarketing is based on four main assumptions: the target
market, customer needs, coordinated marketing and profitability. The
concept of social marketing is based on the assumption that besides ac-
tivities that meet the needs of a selected group of clients, it is also neces-
sary to take actions that benefit society19.

Advertising and public relations start their mission by focusing on
the feelings of the audience to find the client or change his relationship

15 T. Ambler, Marketing od A do Z, Kraków 1999, p. 129.
16 Ibidem.
17 J. Altkorn, op. cit.,p. 28.
18 P. Kotler, op. cit., p. 14-16.
19 Ibidem.
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and attitude or thinking. Until recently, advertising was a tool for infor-
ming recipients about searching for clients. Nowadays, advertising is
becoming more targeted, cost-effective and focused on searching. Google
and other search engines offer unique advertising opportunities to gain
access to customers around the world for a relatively low budget compa-
red to other forms of promotion. Public relations was an instrument for
developing and effectively communicating with the public. Nowadays,
PR covers areas related to conduction and changing views and public
thinking. Facebook, for example , LinkedIn, Twitter and other social me-
dia allow 24/7 communication with the public, but also dealing with key
issues of access to new social groups and constantly engaging, changing
their thinking, attitudes and character.

Social media in statistical data
Statistical data shows the rate of development and the share of so-

cial media in the market. Data for 2016 show that 97% of adults aged 16-
64 say they have visited or used a social network during the last month.
Internet users have an average of seven social accounts (for comparison -
in 2012, the average number of accounts was three). More than half of
adults online (56%) use more than one of the five social media platforms.
Globally, Facebook remains the largest social network (84% of all Internet
users), while YouTube is visited by a larger percentage of Internet users
(87% of users).

About 79% of Internet users (68% of all adults) use Facebook. In 2016,
there were over 1.79 billion active Facebook users worldwide, which was a
16% increase compared to 2015. About 1.8 billion people logged in to Face-
book daily (data for September 2016), which was an increase 17% from
2015. Almost 85% of active Facebook users were outside the US and Cana-
da. Data from September 2016 show that the number of mobile users of this
application was1.66 billion, an increase of 20% compared to 2015. The ave-
rage Facebook user had 130 friends. This most popular website currently
has one of the largest databases in the world. It enriches by 500,000 new
users and six new profiles every second. It is also estimated that there are
270 million false profiles on this site. The most popular page is the Facebo-
ok page with the number of 207, 7 million likes. There are 60 million active
business pages on Facebook. It has 5 million active advertisers. Redirects
from this website constitute 53.1% of social logins created by consumers
who log in to the applications and websites of publishers and brands. On
Thursdays and Fridays, engagement is 18% higher. Every 60 seconds,
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510,000 comments were posted on Facebook, 293,000 statuses were upda-
ted and 136,000 photos were uploaded20.

Over 2 million advertisers regularly use Facebook to promote their
business. Every month, 2.5 billion comments are published on Facebook
pages. The largest traffic on this portal takes place between the hours of
13 and 15. The presented source statistics present a series of numerical
data. For people working in business sectors and for scientists, knowled-
ge of such statistics is necessary to see the scale of the phenomenon, as
well as the degree and speed of development of individual solutions. This
allows you to develop strategies and, for example, plan expenses for peo-
ple using social networks for business purposes.

According to data from October 2017, the global population was
around 7.6 billion. 3.5 billion users had access to the Internet. There were
3.03 billion active social media users. About 91% of retail brands used two
or more channels of these media. Nearly 81% of all small and medium-
sized enterprises used an Internet platform. A single Internet user has an
average of 7.6 accounts in the aforementioned media. The number of so-
cial media users increased by 121 million in the period from the second to
the third quarter of 2017. Every 15 seconds, a new user registers. Facebo-
ok Messenger and WhatsApp support 60 billion messages a day. The
number of users of other social media at the end of the third quarter of
2017 was as follows:

- Facebook: 2.072 billion users,
- Google+: 111 million users,
- Instagram: 800 million users,
- LinkedIn: 500 million users,
- Pinterest: 200 million users,
- Reddit: 234 million users,
- Twitter: 330 million users,
- WhatsApp: 900 million users,
- YouTube: 1.5 billion users21.
In contrast, business statistics on social media in 2015 were as fol-

lows. Social media received an estimated $ 8.3 billion in advertising reve-
nue. Nearly $ 40 billion was spent on advertising on social networks in
2016. About 38% of organizations plan to spend more than 20% of the
total advertising budget on social media channels in 2016, an increase of
13% compared to the previous year. Only 20 companies from the list of

20 https://www.brandwatch.com/blog/96-amazing-social-media-statistics-
and-facts-for-2016/ [accessed on20.12.2019].

21 Ibidem.

www.brandwatch.com/blog/96-amazing-social-media-statistics-
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the largest companies in the Fortune 500 ranking actually engage in con-
tact with clients on Facebook, and 83% on Twitter. People in 55-64 age
groups are twice as likely to engage in online marketing campaigns than
people aged 28 or younger. The data shows that 78% of people who file
complaints and complaints via Twitter are waiting for an answer about
an hour. On the WordPress website management platform, 99.8 million
blog entries are published each month. Three main ways of marketing
communication on the Internet are: content on social media (83%), blogs
(80%) and e-mail newsletters (77 %). About 89% of B2B marketers use
content marketing strategies. Facebook currently has 8 billion average
daily video views from 500 million users. Snapchat users also generate 8
billion video views per day. American adults spend an average of one
hour and 16 minutes each day watching video on digital devices. About
78% of people watch online videos every week, 55% of people watch eve-
ry day. It is estimated that the video will account for 74% of all online
traffic in 2017.21 https://www.brandwatch.com/blog/96-amazing-
social-media-statistics-and-facts-for-2016/ [access: 20.01.2018]. In turn,
Google processes 100 billion queries a month. That's an average of 40,000
queries per second. Nearly 91.47% of all searches on the Internet are car-
ried out by Google. Online queries are made by 1.17 billion unique users.
Google has responded to 450 billion unique searches since 2003. About
60% of Google searches come from mobile devices. By 2014, Google had
crawled over 130 trillions of websites. There are 500 million people visi-
ting Twitter every month without logging in. There are a total of 1.3 bil-
lion accounts, but only 328 million are active. Every day, 500 million twe-
ets are sent. People watch about one billion hours of videos on the Yo-
uTube channel every day. More than half of YouTube views come from
mobile devices. The average mobile browsing session lasts longer than 40
minutes. The video with the most views is a clip for the song Luis Fonsie-
goDespacito, which has 4.36 billion views. YouTube generates approxima-
tely 1148 billion video views per day. In 2014, the most searched term was
"music", the second - "Minecraft". When Instagram introduced the possi-
bility of publishing films, over 5 million were made available within 24
hours. Pizza is the most popular dish on Instagram. About 24% of Ameri-
can teens give Instagram as their favorite social network22. The most po-
pular social networking sites vary considerably in terms of usage and
location in which they are used. Understanding these differences in the

22 https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-
strategy/new-global--social-media-research/ [accessed: 20.12.2019]

www.brandwatch.com/blog/96-amazing-
www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-
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popularity of individual social networks is very important in terms of
targeting content to specific recipients. When comparing the most popu-
lar social networks, it's best to look at them for active account use, not just
the number of user accounts23. Facebook has an 18% share in the social
media market, 7% more than its largest competitor, WhatsApp. Other
important entities are QQ (9%), WeChat (8%) and Q-zone (7%) with over
600 million active users. The group of mainly Western social media ne-
tworks is Tumblr (6%), Instagram (4%) and Twitter (4%). Facebook reta-
ins a huge competitive advantage also among US users (the most advan-
ced main market, and thus a good supporter for future global trends).
Every marketer has limited time in social media, so he should determine
what social network he should focus on. note.Another factor that decides
about the time that affects marketing in social media is the involvement
of the audience. Statistics on usage and growth in social networks are
available in the Global Internet Index (GWI). It is a reliable source of data
in social media statistics, it is used, among others, to compare the use and
involvement of consumers in various social networks. Research is con-
ducted on a quarterly basis, each of which has a global population of over
40,000 Internet users. Many research programs in social media are no
longer active. Although Global WebIndex is a paid subscription service,
their blog contains useful information about consumer behavior on the
Internet, and the Global Web Index Slideshare publishes the latest stati-
stical data summaries. The Asia-Pacific region generates the majority of
this growth, special attention should be paid to the involvement of East
Asian and South Asian markets. Digital technology offers new opportuni-
ties to reach these people, although as usual, cultural differences are a
serious challenge for international people Social networks are the most
popular in such countries as: Indonesia, Philippines, Mexico, India and
Brazil (they are in the top ten, surpassing the USA, Great Britain and Eu-
ropean countries) 24. About 29% of smartphone users use generic messa-
ging applications such as Whatsapp, Viber or Kik. Facebook is testing
new methods of advertising via messenger, and customers require a hi-
gher level of service. It is expected that more and more brands will use
advertising and messaging applications in 2018.25

23 Ibidem.
24 https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-

strategy/new-global-social-media-research / [accessed on 20.12.2019].
25 http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/05/social-media-marketing-

statistics [accessed on 20.12.2019].

www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-
http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/05/social-media-marketing-
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Summary:
Nevertheless, modern technologies and social networks should be

treated as an opportunity for economic development, although it is im-
portant to remember the social problems that may result if they are mi-
sused. We should focus on the good side of social media to be able to
benefit from them and minimize the negative effects of their abuse. For
Example, social networking sites are undoubtedly an effective public rela-
tions and promotion tool. The range of information sent via the Internet is
definitely greater than those that are reproduced using traditional forms
of promotion or media messages. The WWW abbreviation itself is an
acronym that testifies to the global reach of Internet messages. The only
barrier can be language or cultural barriers. The speed of data transfer
and the dynamics of social media also play a big role because it spread-
sinformation on the Internet takes place not only by broadcasters of mes-
sages, but also by their recipients who become broadcasters. We should
also mention the costs associated with the transmission of information,
they are definitely lower than when using traditional media. Availability
of the Internet and the number of users using social media is constantly
growing, becoming the dominant form of interpersonal communication
in the world. Not only the development of the Internet as communication
using computers, but also the dynamic development of mobile technolo-
gy make this electronic communication channel the most effective and
most dynamically developing medium. An important aspect is also the
low degree of restrictions on the Internet, which promotes creativity and
development. These features make promotion and overall PR activities
via social networks very effective and attractive to broadcasters.

Streszczenie:
Rozwój mediów społecznościowych a samotność jednostki
Celem artykułu jest zapoznanie się z rozwojem Internetu jako na-

rzędzia komunikacji i promocji oraz public relations we współczesnym
społeczeństwie globalnym i społeczeństwie mediów elektronicznych, a
także jego wpływem na osamotnienie osób z niego korzystających. Moż-
liwości, jakie niosą za sobą nowe technologie pozwalają na komunikację z
innymi osobami z pominięciem bezpośredniego kontaktu fizycznego. Ta
pozorna wygoda może rodzić problemy związane z bezpośrednią po-
trzeba kontaktu z innymi osobami. Media społecznościowe wydają się
być substytutem prawdziwego życia towarzyskiego, naturalnego biolo-
gicznie, które jest jedną z potrzeb człowieka do tego, bo mógł prawidło-
wo funkcjonować w społeczeństwie. W dzisiejszej nauce wyróżnia się
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społeczeństwo jako zbiorowość ludzi, funkcje społeczne jako pewne
umiejętności a także wykluczenie społeczne, które jest problemem zwią-
zanym z samotnością. Istnieje także pojęcie wykluczenia cyfrowego, jest
ono także problemem. Wydaje się jednak być mniejszym problemem, niż
wykluczenie społeczne. Możliwości i umiejętność korzystania z nowocze-
snych technologii stają się czasami niezbędne, jednak nie rodzą one takie-
go poczucia samotności jak wykluczenie społeczne. Mimo wszystko nie
da się zahamować rozwoju nowoczesnych technologii w dzisiejszym
świecie, na rzecz przywrócenia kontaktów interpersonalnych. Za rozwo-
jem nowych technologii stoją korporacje budujące na nich kapitał, co wy-
da się być naturalnym procesem gospodarczym. Skoro nie da się całko-
wicie wykluczyć mediów społecznościowych z życia współczesnego
człowieka, należy nauczyć się z nich właściwie korzystać, tak aby nie tra-
cić w związku z tym w życiu realnym, aby nowoczesne technologie nie
były głównym powodem samotności współczesnego człowieka.

Słowa kluczowe: współczesne media, Internet, wykluczenie spo-
łeczne, samotność, relacje międzyludzkie.

Abstract:
The purpose of the article is to become acquainted with the devel-

opment of the Internet as a communication and promotion tool as well as
public relations in contemporary global society and the society of elec-
tronic media, as well as its impact on the loneliness of people using it. The
opportunities that new technologies bring with them allow you to com-
municate with other people bypassing direct physical contact. This ap-
parent convenience can raise problems related to the immediate need to
contact other people.

Social media seems to be a substitute for real social life, biologically
natural, which is one of the human needs for this because he could func-
tion properly in society. In today's science, society stands out as a com-
munity of people, social functions as certain skills, as well as social exclu-
sion, which is a problem associated with loneliness. There is also the con-
cept of digital exclusion, which is also a problem. However, it seems to be
less of a problem than social exclusion. The possibilities and ability to use
modern technologies sometimes become necessary, but they do not give
rise to such a sense of loneliness as social exclusion. Nevertheless, the
development of modern technologies in today's world cannot be stopped
to restore interpersonal contacts. Corporations building capital on them
are behind the development of new technologies, which seems to be a
natural economic process. Since social media cannot be completely ex-
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cluded from modern man's life, one should learn to use them properly, so
as not to lose it in real life, so that modern technologies are not the main
reason for the loneliness of modern man. The analysis covers general is-
sues related to social media, mainly social media portals and their scale of
impact on the global society26.

Keywords: modern media, Internet, social exclusion, loneliness, in-
terpersonal relations.
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Marlena Stradomska

Human loneliness and communication - suicidological approach –
own study "Loneliness at the university Project"

Introduction
Loneliness is undoubtedly a problem associated with the 21st cen-

tury. Although a person resides in many places, has several social roles,
this is not a guarantee that man will feel good in society1. The 21st centu-
ry is a time when many people are preoccupied with careers, self-
fulfillment and professional work - people often forget to take care of
themselves and cultivate relationships with others. As the years go by,
some of them begin to feel some deficiencies, the effect of this fact may be
suffering from loneliness. Some researchers consider loneliness as a "dise-
ase" of modern times2. Often affected by this situation, individuals cannot
cope with this state of affairs, therefore they try to compensate for defi-
ciencies in a variety of, often pathological ways3. What is more, the scale
of the phenomenon is constantly growing, and in addition there are no
specially developed structures, assumptions to combat the described pro-
blem on a global scale4.

Loneliness leads to various personality, behavioral or mental pro-
blems. In addition, lonely life has never been in the nature of man for
various reasons, e.g. evolutionary, self-preservation or behavioral. It was
interpersonal relationships that gave social character to man, introduced
him to culture, and additionally enabled survival and development. The
Group has always increased the chance of survival and greater profits,
both individual and group5. Loneliness in the common understanding
appears as a state of isolation, rejection, lack of company, lack of family
community or help in need. However, these terms, which are negative by
nature, do not fully show the true dimension of loneliness. For most peo-
ple who experience a given condition, it is a source of mental pain and

1 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1998, s. 236
2 J. Rudniański, Samotność, [w:] B. Hołyst (red.), System wartości i zdrowie

psychiczne, Warszawa 1990, s. 70
3 A. Matusiak (red.), Samotność chciana i niechciana, Kraków 2002, s. 5
4 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych cza-

sów?, Łódź 2008, s.12
5 A. Żurek, Single żyjąc w pojedynkę, Poznań 2008, s.7
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suffering that is difficult to deal with rationally. It is worth noting that
there is a positive aspect of it, which is characterized by such a state in
which one can satisfy his own need - having time to be lonely. The lack of
time devoted to oneself - for the implementation of various development
tasks - may pose a serious threat to personal development and to the qu-
ality of human service for the common good6.

A person may experience short, temporary states of loneliness, de-
spite having adequate relationships with other people. In large agglome-
rations, the increase in loneliness is caused by conditions that force artifi-
ciality and shallowness of interpersonal interactions, interpersonal rela-
tions become incomplete, and superficial, accidental and broken contacts.
In the 21st century, it can be seen more and more often that interpersonal
ties are losing importance, which can lead to insecurity and stability of
contacts, often even neighbors do not know each other, cannot ask each
other for favors, are afraid of functioning together7.

Loneliness is a problem often found in the world, and at the same
time is a topic still undervalued by science, including psychology. It be-
came the subject of interdisciplinary research. This phenomenon occurs at
all latitudes, and its diagnosis would give a great opportunity to help
people who need it.8 Loneliness is often considered as a manifestation of a
poor adaptation of the individual to the surrounding reality, e.g. a person
cannot engage in relationships intimately, rejects others, or has a closed
attitude. In addition, the genesis of loneliness is seen in the rejection of a
person by others, but at the same time it emphasizes the internal nature of
the phenomenon, in addition, it can indicate that there is no single "path"
that determines the appearance of this state. It can be considered that lo-
neliness occurs when "a person comes into contact with his inner self, at
the same time afraid of rejecting other people"9.

There are many websites that create a forum for conversations abo-
ut loneliness: http://osamotneni.republika.pl/, many videos on youtu-
be.com and other websites. People interested in a given topic can listen,
read and familiarize themselves with the thoughts and views of other

6 K. Osińska, Doświadczenie samotności, [w:] Samotność chciana i niechciana, A.
Matusiak (red.), Kraków 2002, s. 17

7 P. Domeracki, W. Trybulski (red.), Wprowadzenie [w:] Zrozumieć samot-
ność s. 7-13

8 J. Rembowski, Psychologiczne badania nad samotnością, Psychologia Wycho-
wawcza 5/1999, s.408-416

9 J. Rembowski, Psychologiczne badania nad samotnością, Psychologia Wycho-
wawcza 5/1999, s.410

http://osamotneni.republika.pl/


193

people at various stages of development. This may indicate that many
people are looking for support and help on the Internet. Probably some
people struggling with a given problem would like to change their situ-
ation and psychophysical state. Surfing the Internet for many years has
enjoyed great popularity among representatives of various groups, inclu-
ding youth. It is an attractive form of spending free time for her, because
it easily allows obtaining information on virtually any topic. The network
is used to make new contacts, develops planning ability, as well as psy-
chophysical functions, such as: reflexes, the ability to concentrate atten-
tion, coordination10.

Problem of loneliness
Almost everyone can explain the concept of loneliness and has their

own experience related to this condition. J. Król emphasizes that the term
"loneliness" is blurred and, as in the case of other terms of this type, eg
despair, hope, hatred, it is difficult to talk about a uniform definition.
There is no concept of loneliness that would be adequate and suited to
everyone. Almost everyone can explain the concept of loneliness and has
their own experiences related to this condition. J. Król emphasizes that
the term "loneliness" is blurred and, as in the case of other terms of this
type, eg despair, hope, hatred, it is difficult to talk about a uniform defini-
tion. There is no concept of loneliness that would be adequate and suited
to everyone11. For some people it may be a lack of friendship, love,
friendship, for others it is a lack of ability to create stable interpersonal
relationships12. In most cases, pejorative terms appear, e.g. sadness, emp-
tiness, boredom, suffering, abandonment, isolation, inability, poor inter-
personal contacts. Loneliness can be treated as:

1) an incentive or situation when there is isolation, separation, de-
privation of social contact or remaining alone;

2) emotional and emotional reactions to the state or situation of real
separation, isolation or deprivation of social contact;

10 A. Augustynek A., Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, te-
rapia, Wyd. Difin, Warszawa, 2010

11 J. Król, Kultura masowa jako katalizator poczucia samotności, [w:] P. Domeracki,
W. Trybulski (red.), Zrozumieć samotność, 2006, s. 190

12 A. Albisetti, Dobrodziejstwo samotności, Kielce 2006, s. 14
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3) social relationship characterized by a lack of satisfaction with
durability, frequency and quality of contact with people significant to the
individual13.

Each of the above-mentioned components is extremely important,
because the feeling of loneliness can be associated with a stimulus, emo-
tional and emotional reaction, but also social behavior. One can conclude
about the impact of many factors on the feeling of loneliness, because it is
a personal experience that is difficult to objectively measure. In addition,
it can be assumed that factors that increase loneliness depend on envi-
ronmental issues. They are probably factors that affect the individual in a
long-term manner, and it is also possible that they occur in critical perio-
ds that cause serious effects on the entity's functioning. The feeling of
social loneliness is associated with a lack of social ties14.

By some researchers, loneliness is treated as a necessity of life,
which allows insight through self-discovery and return to self. People are
generally afraid of loneliness and loneliness, especially modern people
who are brought up in technical civilization - some people try to drown
out their internal thoughts by using a variety of devices: radio, television,
computer, car, cell phone and others. Generally, people are afraid to face
their thoughts and this is often associated with anxiety, fear or anxiety.
People do not like silence, it may be associated with boredom or a sense
of emptiness that is negatively treated by most people15. Loneliness is
often a conscious choice, in the face of the threat of living in a fake mar-
riage or relationship, where there is no love, support, understanding or
respect for the other person, because the relationship is only a salvation
from old-manhood. It is worth noting that a child also cannot be filling
the emptiness in the life of a lonely person, because he is a person with
the right to a full family, and not a luxurious object of a lonely individual.
Some living alone are proud that thanks to loneliness they have become
resourceful and resistant to the brutality of the modern world16.

Reduction - "Loneliness at the university Project"
It is generally recognized that loneliness threatens the optimal func-

tioning of man. It is worth adding that this limits their development po-
tential, it can be the cause of many negative phenomena, both personal

13 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, osamotnienie i samotność, Warszawa 1984 s. 21-32
14 J. Król, Kultura masowa jako katalizator poczucia samotności, [w:] P. Domeracki,

W. Trybulski (red.), Zrozumieć samotność, 2006, s. 190
15 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, osamotnienie i samotność, Warszawa 1984 s. 21-32
16 A. Matusiak (red.), Samotność chciana i niechciana, Kraków 2002, s. 151-152.
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and social17. Theorists of the psychodynamic approach (model) under-
stand loneliness as: dynamic force, and also as a pathological phenome-
non. In addition, lonely people - by society - are associated with passive,
depressed, apathetic individuals, and also associate emotions with child-
hood experiences. Often loneliness is interpreted in a negative way, na-
mely there must be a reason that a person is alone, maybe he has some
deficiencies or defects that led to it. The feeling of loneliness is of inter-
personal nature, researchers and theorists put special emphasis on the
relationship of the individual with the internal experiences of a person,
which can lead to various conflicts. F. Frommm-Reichman (1959), believes
that loneliness is very unpleasant and is associated with the lack of satis-
faction of the need for intimacy in people. In addition, very many people
keep their loneliness and feelings associated with it secret, because they
consider this topic as shameful, often also do not admit to themselves to
feel this type of emotions, thereby losing contact with their interior.

H. Sullivan (1956) treats the feeling of loneliness as a painful and
terrifying experience. It may be related to various situations that an in-
dividual experiences in their lives, e.g. loss of parents, loss of significant
relationships in life, divorce or addiction. The authors call this phenome-
non non-constructive loneliness, or even one that leads to disintegration
of personality or to psychotic states. People suffering from it can be com-
pletely emotionally paralyzed and helpless. Loneliness is an unpleasant
experience, which is associated with the disappearance of the need for
closeness with people, as well as the breakup of all intimate interpersonal
relationships. Lonely people often exhibit hyperactivity, engage in work,
take on new responsibilities, organize formal and informal groups. The
following behavior keeps such a person convinced that thanks to the
commitment and implementation of many different goals he will be able
to achieve himself to some extent, and will also forget about loneliness
issues. Often, however, this does not happen, and excessive activity and a
multitude of issues and initiatives increasingly causes a sense of loneli-
ness and isolation from the environment (i.e. secondary suffering)18.

People suffering from it can be completely emotionally paralyzed
and helpless. Loneliness is an unpleasant experience, which is associated
with the disappearance of the need for closeness with people, as well as

17 Z. Dołęga, Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów [w:] Psycholo-
gia Wychowawcza 2/1999

18 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych cza-
sów? 2008, s. 43
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the breakup of all intimate interpersonal relationships. Lonely people
often exhibit hyperactivity, engage in work, take on new responsibilities,
organize formal and informal groups. Psychotherapists and other persons
who professionally deal with psychological help try to eliminate negative
elements from the functioning of the individual. For in a situation where
loneliness becomes an unbearable burden, a feeling of isolation and po-
werlessness is born. In order for a person to cope with it, he often chooses
an escape response, or is involved in pathological structures, namely lo-
oking for consolation in the crowd, in casual relationships, accidental sex
or other addictions such as alcohol, drugs, boosters19.

Own research results – selected
The examined persons are representatives of early and middle adul-

thood according to Levinson 20 at the age of 21-28 from the Świętokrzy-
skie, Mazowieckie and Lubelskie voivodships. The respondents are
diverse in terms of education, socio-economic status or marital status. 100
people were taken into account for the final analysis by gender (K = 50, M
= 50). Other people were excluded due to the lack of consent to use the
results of their work in the publication, as well as the lack of complete
completion of the survey. The research was conducted in the 2018/2019
academic year.

A survey consisting of 25 items has become the research method.
The method concerned issues related to loneliness, the factors causing
this condition, as well as forms of support that can be offered to people
who feel lonely. The analysis presents only some questions from the stu-
dy. Research questions:

1. What does loneliness mean for people surveyed?
2. Who is most at risk from this condition?
3. How can you help people who suffer and feel lonely?
4. What are psychotherapy and psychological help for the examined

persons?

Most respondents thought that loneliness for them is synonymous
with the concept of death (32%), when they feel lonely, they do not want
to live, they have no motivation to perform any activities. They also add
that they have suicidal thoughts and are terrified of the reality surroun-
ding them and the lack of perspectives. These people are afraid that they

19 D. Ruszkiewicz, Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych cza-
sów? 2008, s.44

20 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004
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will never start a family, they will not have children or anything construc-
tive that would motivate them to live. 28% of respondents believe that
loneliness in their case was caused by negative experiences regarding the
breakup of intimate relationships or marriage. The respondents stated
that the experience of loneliness was a huge challenge for them, because it
required them to transform their previous life into a completely different
one. In contrast, 22% say that loneliness is negative emotions associated
with despair, regret, sadness, etc. Further people have recognized that
they associate this concept with personal failure, most of them see guilt in
their behavior. Catherine's 28-year-old statement: "For some time I have
felt very lonely, unnecessary, ignored ... I put myself in such a framework
myself. He still feels negative emotions towards himself and to all people
around him. I don't know what to do, I don't know how to help myself
any more". When asked about the threat of loneliness, the majority of
respondents (41%) admit that the most vulnerable group may be people
who survived separation (relationship, relationship or marriage). It is
associated with a change in the current functioning, separation of duties,
plans or a sense of security. 17% of respondents believe that people who
are mentally and somatically ill can feel alone, because disorders or other
dysfunctions are related to the fact that the patient stays in the hospital or
clinic for a relatively long time - which in some way isolates them from
the real life. Another group mentioned above are workaholics (15%),
who, according to the respondents, devote their whole lives to professio-
nal implementation by giving up family life. People in middle and late
adulthood point to threats in the group of people addicted to psychoac-
tive substances, e.g. alcohol, drugs or legal highs (11%). The next group
consists of the elderly, due to ageism, exclusion or stereotypes associated
with the period of late adulthood (9%). When asked about helping people
who experience loneliness, most respondents answered that listening to
the needy (29%), supporting (23%) and proposing solutions (16%) are
important issues. Respondents believe that lonely people are often left
alone - they have no alternatives, no close relationships, and they can also
feel lonely among people. Some respondents pay attention to the aspect
of attempting to understand behaviors and situations presented by lonely
people (9%). It is also important to show the possibilities, structures, na-
mely that there are various possibilities thanks to which it is easier to ac-
cept your fate and the surrounding reality, which does not always have
positive connotations (7%). The respondents also noted the space for
conversation, functioning and feeling that should be given to people in
need (4%). For the respondents, psychotherapy and psychological help is
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primarily a form of help for people in need or those who are unable to
deal with certain issues in their functioning (56%). Respondents also di-
stinguish the aspect related to support (32%) and the possibility of chan-
ging their lives and functioning, or noticing some elements that have not
been previously analyzed (12%).

Summary
Loneliness is a broad and difficult to define correctly concept. It is

worth adding that loneliness can be felt not only by people who do not
have a family, husband, partner and other people significant in life. Often
loneliness is felt by people who seemingly have a lot of friends, they spend
a lot of time among people. Such people are "lonely in the crowd" because
despite the fact that they have acquaintances, friends, family they are not
able to create intimate relationships with them, thanks to which they can
feel safe or valuable. Such a man "is not sure about tomorrow", he does not
know if he will be able to count on anyone in a difficult situation, he lives
in constant anxiety. In these types of difficult situations, people who need
support or help are not left alone - without any possibilities.

In the difficulties associated with interpersonal contacts, psycholo-
gists, psychotherapists and other people who are able to provide psycho-
logical support to those in need are of help. Through well-conducted the-
rapy or psychological conversation, after a time adapted to the client, you
can bring relief, help and support for the unit to function in a correct and
optimal way for its functioning. Often, the therapist or psychologist be-
comes a significant person in the client's life, because he can feel safe, be-
cause the professional is bound by professional secrecy, so intimate, hu-
miliating and difficult in the client's opinion problematic issues will not
be disseminated.

Abstract:
Loneliness is associated with various factors that relate to interper-

sonal disorders, addiction, social pathologies, and mental illness. Reflec-
tion on the human condition in the 21st century cannot ignore areas rela-
ted to problematic issues. Modernity is associated with the development
of civilization or modernization of everyday life. However, more and
more often the society feels lonely among people despite the fact that they
establish social relations, both professional and family - they still do not
feel comfortable and safe. It happens that modern society forgets about
issues related to relationships, starting a family or maintaining close
friendships. It happens that apart from working life, they have nothing
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subjectively important and valuable. It often becomes a source of suffer-
ing, burnout, despair or dissatisfaction and a willingness to do anything.
Feeling negative emotions is associated with consequences that are unde-
sirable for a person, such as suffering, insecurity, lack of sense of agility,
and low self-esteem. Various forms of support are used to help people
achieve their goals and ensure mental comfort, even in adverse situations.

Key words: loneliness, communication, suicide, crisis, health

Abstract:
Samotność wiąże się z różnymi czynnikami dotyczącymi zaburzeń

interpersonalnych, uzależnień, patologii społecznych i chorób psychicz-
nych. Refleksja nad kondycją człowieka w XXI wieku nie może ignoro-
wać obszarów związanych z problematycznymi kwestiami. Nowocze-
sność wiąże się z rozwojem cywilizacji lub modernizacją codziennego
życia. Jednak coraz częściej społeczeństwo czuje się samotne wśród ludzi,
mimo że nawiązują relacje społeczne, zarówno zawodowe, jak i rodzinne
- nadal nie czują się komfortowo i bezpiecznie. Zdarza się, że współcze-
sne społeczeństwo zapomina o kwestiach związanych ze związkami, za-
kładaniem rodziny lub utrzymywaniem bliskich przyjaźni. Zdarza się, że
oprócz życia zawodowego nie mają nic subiektywnie ważnego i cennego.
Często staje się źródłem cierpienia, rozpaczy lub niezadowolenia i nie-
zdolności do zrobienia czegokolwiek. Uczucie negatywnych emocji wiąże
się z konsekwencjami niepożądanymi dla osoby, takimi jak cierpienie,
niepewność, brak poczucia sprawczości i niską samooceną. Stosowane są
różne formy wsparcia, aby pomóc ludziom w osiągnięciu ich celi i za-
pewnianiu komfortu psychicznego, nawet w niesprzyjających sytuacjach.

Słowa kluczowe: samotność, komunikacja, samobójstwo, kryzys,
zdrowie
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Sylwia Zubrzycka

Phases of the work of a family assistant with single parents

Introduction
The unit operates among other people. Is a social being dependent

on other individuals. Interaction with another person, communication
with him is a condition for achieving full humanity. It is worth emphasiz-
ing that we are always someone for ourselves, others and also towards
others1. Loneliness is now a ubiquitous experience, it is a phenomenon
constantly increasing and taking on unprecedented dimensions. It can be
felt by people of all ages, although young people experience different
types of loneliness, and older people experience different types. Loneli-
ness is not explicitly defined, but understood in various ways because it is
possible to distinguish culturally determined loneliness, by necessity or
by choice2. However, its source is the deficit of social relationships of the
individual with the group. Some researchers believe that loneliness is a
response to the lack of visible, satisfying, social relationships of a person
or the lack of social relationships with individuals that can accompany
him in achieving important life goals3. Others take the view that loneli-
ness is an experience that creates feelings that create various forms of self-
awareness, signaling damage to the elemental network of mutual rela-
tionships in their own world4. It can be treated as an emotional state in
which a person is aware of being outside the group, and at the same time
has a sense of need for action for others5. Whereas P. Sermat treats loneli-
ness as an effect of experiencing discrepancies between the deficit of in-

1 J. Rurawski, Presja społeczna a samotność [w:] Samotność i osamotnienie, M.
Szyszkowska (red.), Warszawa 1988, s.19-38.

2 M. Sztaba M, Źródła ekskluzji społecznej w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i
Benedyk-ta XVI, [w:] Wykluczenie społeczne. czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia, S.
Nazaruk, M. Nowak, E. Konovaluk (red.), Biała Podlaska 2011, s. 69-105.

3 J. E. Young, Loneliness, depression and cognitive therapy: Theory and application,
[w:] Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, L. A. Peplan, D.
Perlman, (red.), New York 1982, s. 51.

4 W. Sadler, T., Johnson, From loneliness to anomie. [w:] The anatomy of loneliness
J. Hartog, J.R. Audy, Y.A. Cohen (red.)., New York 1980, s. 34-64.

5 P. Leiderman, Loneliness: a psychodynamic interpretation, „International Psy-
chiatric Children”, 6 1969, s. 155-174.
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tra-personal relationships and what one would like to experience6. R.
Weiss thinks that it is the result of the absence of one or more types of
partner relationship7. Based on the above reflections, one can distinguish
the basic two features of loneliness: it is the result of deficits in interper-
sonal relations and is a subjective experience8. Its most important causes
are: loss of a loved one or contact with her, dissatisfaction with the quali-
ty of social contacts, or a lack of satisfaction of the needs of a given person
by the people with whom he maintains contact9.

Phase I
The first successes in social work with a dysfunctional family made

it possible to promote this form of work. Although the legislation clearly
states that a family assistant and a social worker are two different profes-
sions, issues regarding the organization and design of the assistant's work
can be taken from social work methodologies. His most important tasks
are pedagogization, providing informative, emotional, instrumental,
sometimes factual support by accompanying the family in various every-
day activities. The provisions of the Act on foster care and family support
oblige a family assistant to create a work plan with the family. This means
that all forms of support provided by the assistant should result from the
plan. The assistant's support is directed to families experiencing specific
difficulties, e.g. in the proper performance of guardianship and upbring-
ing functions. To overcome them by working with an assistant, it is ne-
cessary to professionally plan and evaluate the actions taken10.

Therefore, the activities of the family assistant in model terms can be
divided into several phases11. The first of these involves issues such as estab-
lishing contact with the family, learning about their needs and difficulties as

6 V. Sermat, Sources of loneliness, „Essence: Issues in the study of aging. Dying
and Death”, 2, 4, 1978 s. 271-276.

7 R. S. Weiss, The fund of sociability: Relationships with other people are essential
and their loss can be traumatic, „Society” 6, 9, 1969, s. 36-43; R. S. Weiss, Loneliness:
The experience of emotional and social isolation. Cambridge 1973; R. S. Weiss, The
provisions of social relationships. [w:] Doing into others, Z. Rubin (red.), New York
1974, s. 17-26.

8 J. Rembowski, Psychologiczne badania nad samotnością. „Psychologia wycho-
wawcza” 5 1991, s. 409-418; J. Rembowski, Samotność, Gdańsk 1992, s. 18.

9 R. Pawłowska, E. Jundziłł, Pedagogika człowieka samotnego, Gdańsk 2000, s. 18.
10 I. Krasiejko, Praca socjalna w pracy asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skon-

centrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2011, s. 78.
11 K. Kadela, J. Kowalczyk Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i

organizacyjne, Warszawa 2014, s. 17-33.
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well as making an informed decision about cooperation with the assistant.
At this stage, the assistant is introduced to the family by a social worker,
possibly by a representative of an NGO. When entering a given family envi-
ronment, the assistant should be aware of what family he is entering and at
what moment. First, it is about who reported the family to the assistantship,
i.e. whether she volunteered herself, whether a social worker, court or other
institution did it. Secondly, is it a family who has voluntarily or involuntarily
cooperated with an assistant. Forced cooperation takes place when there was
a probability of going to court to pick up the children, or when the court
threatened to take them back, as well as when the children were already
taken away and cooperation with a family assistant is a chance for their re-
turn12. Before meeting the family, it is necessary to obtain information from a
social worker regarding the family's attitude towards the role of an assistant.
An important issue is also positive thinking and attitude towards the family
on the part of the assistant. During the first visit, its members should receive
information on its tasks, powers, competences, work organization or obliga-
tions towards the institution employing it. It is very important that the fami-
ly properly understand and have a real picture of the role of the family's
assistant. Introduce him as a professional who knows helping. It is necessary
to inform family members that it is the assistant's responsibility to provide
informative, instrumental and emotional support, to assist in contacts with
representatives of various institutions, in the implementation of official mat-
ters, as well as in everyday life. In addition, he conducts training of care and
upbringing skills, running a household, as well as family counseling, as well
as professional and social activation. For this purpose, a tool such as a family
leaflet can be used13. Next, the assistant should learn about the initial feelings
of the family in the new situation and their expectations regarding their co-
operation. At the second meeting, after this previous action, the assistant as a
representative of social services expects to make a decision and sign a con-
sent form to cooperate with him. At this stage, it is very important to build
the relationship of the assistant with the family, which is to be used, among
others listening, paraphrasing, questioning, no criticism or any assessment of
the household14.

12 K. Kadela, J. Kowalczyk, op. cit., s. 19.
13 I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną

w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebujący-
mi pomocy, Warszawa 2016, s. 61.

14 H. Stierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching, Pierwszy wywiad z
rodziną, Gdańsk 1999, s. 182.
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Phase II
As part of this stage, a description is made together with the family of

the difficulties that justify the creation of a work plan with the family. In ad-
dition, the assistant diagnoses the educational environment of the family,
then together with the members of the family performs a preliminary analy-
sis and assessment of its situation. The goal of this stage is to identify the
needs of a specific family and tailor the assistance offer to the given case. An
important step here is to clarify the image of the future future of the family
and to define the goals of cooperation in general. The search begins for what
to work on so that household members are aware that fluctuations can be
beneficial for them. In this phase, it is important to know the wishes of cus-
tomers, especially the potential expectations of other social services regard-
ing the directions of work towards the given beneficiaries of social assis-
tance. An important element is the realization of both the wishes of custom-
ers and possible expectations of social services towards them. When making
a diagnosis, it should be considered what roles are fulfilled by individual
members of a given family, as well as what social relationships prevail be-
tween them. It is also worth focusing on the frequency of her contacts with
close and distant family and friends to get information about how a particu-
lar family functions in the local environment. The assistant uses here such a
tool as family interview scenarios15.

On the other hand, creating a description of a given family's situation
is a conscious and directed impact on it. It is necessary for the family to un-
derstand their affiliation with the need to formulate a work plan. Analysis of
the family situation is the basis for setting goals - this is a fundamental part
of the work plan with the family. For the assistant's cooperation with the
family to bring the expected results and to be successful, it is necessary to
meet several conditions. The first is a conscious and voluntary decision of an
individual who wants to implement change in their lives. The second con-
cerns the separation of the essence of the difficulties that each family mem-
ber faces. The third premise relates to the internal conviction of each indi-
vidual who then implements the plan that the difficulties that arise can be
overcome and resolved. This means that every participant in the created
analysis of the situation identifies with his area of responsibility for introduc-
ing changes in the mentioned difficulties. Another premise is recognition of
the competence and authority of a specific person, as well as accepting him
as his assistant in eliminating life difficulties. The last concerns the issue of

15 I. Krasiejko, Praca socjalno-wychowawcza asystenta z rodziną, [w:] Wyzwania
współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wy-
chowawczych, J. Szymanowska (red.), Toruń 2014, s. 263-265.
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depreciating the benefits resulting from the change deficit. It is a skillful
combination of benefits and losses. An important issue necessary to make a
decision regarding active participation in the creation and implementation of
the work plan is the consent of each family member to incur losses related to
the effects of the planned fluctuation16. The family assistant consults the
analysis with the social worker and even in some situations17 with the foster
care coordinator. The final content of the analysis of the family situation
should be specified in such a form that it implies after reading the result mo-
tivating her to create a work plan. A thorough analysis can be enough for the
whole duration of the work plan with a given family. The family assistant
uses here a tool such as a form - a description of the family situation. With
the help of active listening techniques such as paraphrasing, opening ques-
tions or summary, the family assistant conducts a free, qualitative interview
with parents. During the interview, difficulties are identified, redesigned
into family goals, determining the resources of the whole family, including
the enlarged one and its individual members, as well as the local environ-
ment enabling the achievement of intended goals18.

Phase III
In this phase, goals are set and the necessary actions are needed to

achieve them. This is done by creating an individual work plan with your
family. The family assistant does this together with all members of a par-
ticular family. This plan includes the goals and actions to achieve the re-
sults. Indicators of achieving the assumed goal, i.e. intended effects of
actions, are important in the plan19. A goal is the essence of designed ac-
tivities. They fulfill the following functions: motivating for action; orga-
nizing an action plan; regulating methods of implementing activities20.
The work plan with the family should include the number of goals that is
necessary to reconstruct the desired state of functioning of a specific fami-
ly. After specifying a given goal, a deadline should be set. This is impor-

16 J. Enright, Terapia i poradnictwo bez oporu, „Nowiny Psychologiczne” 2010 nr
3, s. 18.

17 It is a situation where children have been placed in foster care.
18 I. Krasiejko, Praca socjalno-wychowawcza asystenta z rodziną, op. cit., s. 264; T.

Świtek, Ścieżki rozwiązań, Kraków 2007, s. 67.
19 art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019.0.1111) zwanej dalej „ustawą o wspieraniu
rodziny”.

20 W. Furmanek, Cele pedagogiczne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.
1, T. Pilch (red.), Warszawa 2003, s. 460-465.
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tant especially when children are placed in foster care, because the biolog-
ical family is 18 months old to achieve such a level of functioning that
children can return to it21.

Creating a work plan, the family assistant focuses on such activities
that will focus her on goals, raise her level of activity and give confidence
in the possibility of fluctuation. Separate activities are planned for each
goal. Each of them should have its date or period, place of implementa-
tion and contractor. Activities should be planned together with all family
members, even with the child if its age allows. The plan records the per-
sons responsible for carrying out the specific task. It includes the activities
of individual family members, an assistant, related to cooperation, moni-
toring and periodic assessment as well as services provided for the fami-
ly. When planning, the assistant must consider the limitations and poten-
tial of the family and its individual members. One should not design ac-
tivities for a given person that they will not be able to perform, and all
household members should be involved in the implementation of tasks,
not one person. It is important that one copy of the plan has an assistant
and the other a supported family22.

Planning work with the family is done using a tool such as the work
plan form with the family. It consists of: basic and update parts, filled in
when the earlier one becomes outdated. A good and easy-to-implement
plan is characterized by: first of all reality - it must be likely to be imple-
mented; secondly, consistency - the goals set must not be contradictory;
thirdly operability - the intelligibility of the plan, its accuracy and trans-
parency; fourthly, timeliness - specifying the time to carry out the activi-
ties; fifth, flexibility - the ability to implement actions even under changed
conditions; sixthly completeness - taking into account all necessary ac-
tions to achieve the goal; seventh specificity - defining in detail the objec-
tives to be achieved; eighth prospectivity - skillfully taking into account
the differences between short-term and long-term plans so that they are
coherent and not contradictory23.

Phase IV
After setting the goals and schedule of activities, they are achieved.

The planned activities are implemented by individual family members, an

21 art. 47, ust. 6 ustawy o wspieraniu rodziny.
22 K. Kadela, J. Kowalczyk, op. cit., s. 28-29.
23 Poradnik asystenta rodziny, s. 10-11;

http://gopstychowo.naszbip.pl/upload/files/391380869505-1.pdf [dostęp
21.12.2019 r.]

http://gopstychowo.naszbip.pl/upload/files/391380869505-1.pdf
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assistant, as well as other specialists cooperating with her. At this stage, the
activity of a family assistant is manifested in three forms: observation, rea-
soning and ongoing response. The first of them consists in friendly accom-
panying the family in performing tasks. It is neither control nor supervision,
just observing the internalization of goals and implemented activities. The
increase in the degree of identification with the goal of each member of a
given family is determined by the level of satisfaction with the implemented
activities. Inference is a constant process accompanying a family assistant
during the performance of official duties. To petrify family activity in im-
plementing designed fluctuations, one must constantly observe processes
taking place in a specific family and draw conclusions24. The last activity of
an assistant is to influence. On the one hand, it can be understood as a con-
frontational or supportive sentence, while on the other hand, as specific ac-
tions together with the family or for the family. The assistant's activity de-
pends on the level of independence and the ability to engage in achieving a
given goal by a specific family. The higher this level is, the lower its activity
is until full withdrawal. As part of this form of activity, an assistant may use
several techniques such as: good intentions, generalization, without accusa-
tion, without blame, partnership, reformulation of meaning, provision of
positive alternative solutions, strengthening of positives, clarity, or under-
mining limiting beliefs25.

The social and educational work carried out by the assistant can take a
variety of forms and be addressed to parents, children or the whole family.
In relation to his parents, he conducts an activity called pedagogization. It
consists in expanding colloquial knowledge with elements of knowledge on
raising children and youth of a scientific nature. The assistant transfers
knowledge about the goals, tasks, content, methods and determinants of the
upbringing process. The goal of parents' pedagogization is to improve their
caring and educational skills. At this stage, family assistants can use a tool
such as the family assistant's work card and enter in it their ongoing activi-
ties. The most important issue of the implementation phase is conscious and
asting support for the progress of independence and desirable family atti-
tudes by focusing on goals and any small successes26.

24 J. Enright, op. cit, s. 21.
25 S. Andreas, Jak pracowała Virginia Satir. Zapis sesji terapeutycznych z komenta-

rzem, Gdańsk 2001, s. 20-55.
26 I. Krasiejko, Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny, [w:] Wielowymiaro-

wość wsparcia we współczesnej rodzinie polskiej, E. Kantowicz, M. Ciczkowska-
Giedziun, L. Willan-Horla (red.), Olsztyn 2015, s. 63-81.
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Phase V
The family assistant makes a periodic assessment to check whether

the activities carried out by him and individual members of a particular
family, lead to achieving the intended goals. This means periodically as-
sessing with the family the level of achievement of goals and implementa-
tion of the formulated plan. Such an assessment should be formulated
every 6 months, reflect the dynamics of fluctuations occurring as a result
of the work of the family assistant, as well as the activity of the family
itself27. Six months after the implementation of the plan, the first results
and noticeable changes must appear. The purpose of periodic assessment
is to highlight these fluctuations, which implies evaluating the work plan
with the family. This evaluation form of the report refers to the imple-
mented plan and has a number of important functions. The following
should be mentioned: verification of assumed activities, working me-
thods against the intended goals; verification of previous analysis of fami-
ly situation; motivating family members to continue their efforts; demon-
strating their effectiveness and efficiency; or making decisions regarding
current priorities for actions. Periodic assessment may imply a modifica-
tion or continuation of the actions adopted in the work plan. Two forms
of assessment can be distinguished. The first of these is the assessment of
the implementation of the work plan ongoing assessment (substantive),
carried out together with the family. To make an interim evaluation of the
implemented plan, reference should be made to such criteria as effective-
ness, relevance, usefulness or durability of the achieved goals. However,
the second form of assessment is formal, carried out by a family assistant
for his supervisor - the head of the Social Assistance Center28.

The work of family assistants should also be periodically monitored
and evaluated. This applies to the progress in constructing the relation-
ship between the assistant and individual family members, the degree of
effectiveness of the support provided by the family in the aspect of child-
care and upbringing, or gaining independence in life. This is usually done
by the assistant's immediate supervisor. However, the evaluation itself
should cover such areas of the assistant's work as: meetings; relationship
between family assistant - people supported; changes taking place in the
family; the effectiveness of the family assistant himself; effectiveness of
the institution employing an assistant29.

27 art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny.
28 K. Kadela, J. Kowalczyk, op. cit., s. 31; B. Szatur-Jaworska, Ewaluacja w służ-

bach społecznych, Warszawa 2010, s. 65-76.
29 J. Szymanowska, Ewaluacja w pracy socjalnej, Kraków 2012, s. 239-240.
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Phase VI
As part of this stage, the final assessment is carried out and the as-

sistant's cooperation with a specific family is completed. Assessment of
family progress in terms of becoming independent can be positive as well
as negative. As a result of social and educational work with the family,
she should gain independence in life, manifested in the acquisition of the
ability to find solutions to difficulties arising in life, a lifestyle consistent
with social norms, as well as creating an environment that is optimal and
safe for children's progress. The final assessment is made by an assistant
and family members as well as other units involved in helping this fami-
ly. It is based on the comparison of changes that occurred in the situation
of a given family between the beginning and the end of methodical ac-
tion. The next step is to decide to end the cooperation of the assistant with
the family30. Assistantship is a specific form of family support that is cov-
ered by a specific period of time. The cooperation of the assistant with the
family should last from 1.5 years to 2 years, because it is a sufficient pe-
riod of time for the family wishing to change their position made it. In a
family environment with a high degree of motivation, effective changes
can occur even earlier, within 9 to 12 months from the start of cooperation
with the assistant. In some cases, the family, even if it has not become
independent enough, may give up its cooperation with the assistant. Af-
ter the cooperation, the assistant monitors the family for 3 months. It is
based on sporadic contacts, and their goal is to petrify changes in the fam-
ily. Such assistant activity should be planned as well as agreed with fami-
ly members31.

End
To sum up, several aspects of the family assistant's planned activi-

ties should be highlighted. First, all cooperation with the family is volun-
tary. Secondly, the assistant constantly stimulates the family to overcome
difficulties in various ways. Thirdly, all actions of the assistant are con-
sciously planned and determined by the diagnosis of the difficult situa-
tion of a given family. Fourthly, family and environmental resources are
used to achieve the assumed goals. Fifthly, the support is adapted to the

30 I. Krasiejko, A. Imielińska, Efektywność asystentury rodziny na przykładzie ba-
dań realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, [w:] Asy-
stentura rodziny analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu
systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie”, M. Szpunar (red.),, Gdynia
2011, s. 202-204.

31 art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny.
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possibilities of the family. Sixth, in order to stimulate motivation and in-
crease identification with goals, the assistant uses various techniques.

Streszczenie:
Przepisy ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny obligują

asystenta rodzin do tworzenia planu pracy z rodziną. Oznacza to, że
wszelakie formy wsparcia, które realizuje asystent powinny wynikać z
planu. Wsparcie asystenta jest kierowane do rodzin przeżywających spe-
cyficzne trudności, np. w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. Aby je przezwyciężyła współpracując z asysten-
tem, nieodzowne jest profesjonalne zaplanowanie oraz ewaluowanie
podjętych działań.

Słowa kluczowe: praca socjalna, asystent rodziny, pomoc społecz-
na, rodzina

Summary:
The provisions of the Act on foster care and family support oblige a

family assistant to create a work plan with the family. This means that all
forms of support provided by the assistant should result from the plan.
The support of the assistant is directed to families experiencing specific
difficulties, e.g. in the proper performance of caring and educational func-
tions. To overcome them by working with an assistant, it is necessary to
professionally plan and evaluate the actions taken.

Keyword: social work, family assistant, social assistance, family
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