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Wstęp

Na środowiska wychowawcze w dzisiejszych czasach ogromny wpływ wywie-
rają zmiany społeczne, które kreują nowe kierunki rozwoju. Podejmowane działania 
wychowawcze, terapeutyczne i profi laktyczne wychowawcy, nauczyciela, pedago-
ga, rodziców ukierunkowane są na podopiecznych w różnym wieku szkolnym, za-
równo tych najmłodszych, jak i dorastającą młodzież. Musimy sobie uświadomić, że 
zjawisko zachowań patologicznych i uzależnień dotyka coraz młodszych osób i ist-
nieje jako fakt społeczny. Uzmysłowienie sobie problemu jest wstępnym elementem 
do podjęcia szeroko rozumianych oddziaływań wychowawczych. 

Niniejsza publikacja jest próbą naukowego wglądu współautorów w problema-
tykę poświęconą poznaniu patologicznych zjawisk w celu ich ograniczenia, a także 
wyeliminowania. Podjęte badania naukowe ukazują wskazaną problematykę, która 
jest coraz bardziej znana, lecz jeszcze ciągle daleka od jasnych i wyczerpujących 
analiz tego, czy jest możliwe dogłębne wyczerpanie podjętej problematyki, która 
poszerza krąg swoich oddziaływań wraz z ewolucją społeczną. Tak ważny prob-
lem związany ze zrozumieniem patologicznych zjawisk podjęty przez pracowników 
nauki określa obszary, w których należy prowadzić pogłębione badania, aby na-
uczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy są odpowiedzialni za wychowanie dzie-
ci i młodzieży, ułatwić rozwiązywanie problemów wychowawczych w przypadku 
wystąpienia zaburzeń zachowania. Młodzież nauczy samokontroli przez określenie 
zagrożeń dla własnego rozwoju i ocenę możliwości popadania w stan uzależnienia.

Prezentowane obszary badań koncentrują się m.in. wokół tematyki poświęco-
nej uzależnieniu od Internetu, telefonu komórkowego, które zaistniały niedawno, 
a pojawiły się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii (M. Jędrzejko, A. Bal-
cer i A. Wojnarowska). Niemniej w obecnych czasach mamy do czynienia z wielo-
ma niekorzystnymi czynnikami społecznymi, takimi jak negatywne zjawiska ob-
serwowane w obrębie współczesnej kultury politycznej (P. Pawlak, W. Strzelecki, 
M. Strzelecka). Zjawisko związane z uzależnieniem dotyka także osób niepełno-
sprawnych (B.J. Grzyb, D. Ulewicz-Adamczyk). Zagrożeniom należy zapobiegać 
przez skuteczną profi laktykę (E. Gładysz, E. Magda, H. Tomkowiak). Alternatywą 
rozwiazywania sporów, sytuacji problemowych są mediacje, konstruktywne rozwia-
zywanie konfl iktów, które prowadzą do rozwoju dobrych relacji interpersonalnych 
(M. Storoška). Wiele negatywnych następstw i autodestrukcyjnych zachowań niesie 
ze sobą zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci (M. Ożarowska, W. Ożarowski). 
Przeprowadzone badania dotyczące dorastającej młodzieży sygnalizują uzależnie-
nie od odżywiania przez stosowanie diet odchudzających (W. Adamiak). W sytuacji 
różnych zagrożeń, zarówno w profi laktyce, jak i leczeniu uzależnień, nieodzowne 
jest rozwijanie umiejętności społecznych związanych z asertywnością i poczuciem 
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własnej godności (M. Strzelecka, W. Strzelecki, P. Pawlak). Twórczym czynnikiem 
w kształtowaniu osobowości ludzkiej i zapobieganiu powstawaniu patologii i uza-
leżnień wśród dzieci i młodzieży będzie odpowiednio zorganizowany czas wolny 
(E. Wajs). Szkoła jako środowisko wychowawcze, przy współpracy z poradnią psy-
chologiczno-pedagogiczną, ma za zadanie, przez działania profi laktyczne, zapobie-
gać uzależnieniom, zagrożeniom patologicznym oraz diagnozować, a przez skutecz-
ną terapię i odpowiednie metody pracy skutecznie oddziaływać na jednostki i grupy 
przejawiające trudności w dostosowaniu się do uznanych norm społecznych, zadań 
życiowych, oraz zaburzonym zachowaniom, które mogą objawiać się agresyw-
nym zachowaniem i przemocą wobec innych osób (P. Kozera-Mikuła, I. Lewicka 
i E. Wulbach, B. Skwarek). W dzisiejszych czasach niezwykle istotnym elementem 
kultury młodzieżowej jest muzyka, której zasięg oddziaływania może być większy 
ze względu na fakt, iż ich nadawcami są autorytety młodych ludzi, którymi stają 
się idole ze sceny muzycznej. Treści współczesnej muzyki rozrywkowej związanej 
z zachowaniami zdrowotnymi mają charakter prozdrowotny, jak i antyzdrowotny 
(W. Strzelecki, P. Pawlak, M. Strzelecka). W kontekście różnego rodzaju zagrożeń 
ważnym polem działania jest metoda twórczej resocjalizacji, która jest realizowana 
przez teatr, a ma na celu zmianę tożsamości człowieka (J. Wróblewska). 

Problem różnorodnych zagrożeń, z jakimi spotykają się dzieci i młodzież, sta-
je się zagadnieniem bardzo niepokojącym. Uzależnienia mogą dotyczyć każdego 
w sposób bezpośredni lub pośredni. Profi laktyka jest podstawowym elementem 
pracy wychowawczej. Na co dzień należy pamiętać o wyznaczaniu granic i zasad 
postępowania, aby chronić siebie i innych przed uzależnieniem. W odniesieniu do 
osób niedostosowanych społecznie ważną rolę będzie spełniać terapia, która jest za-
daniem odpowiedzialnym, trudnym, wymagającym odpowiedniego przygotowania 
i doświadczenia. Aby spełniła swoje zadanie i niosła pomoc dzieciom i młodzieży, 
powinna być nawiązana współpraca rodziny i szkoły.  

Publikacja koncentruje się na aktualnej problematyce, która wciąż wymaga głę-
bokich analiz. Mamy nadzieję, że przyczyni się do lepszego poznania zaprezentowa-
nej problematyki i pozwoli na podjęcie kolejnych badań z tego obszaru, aby wspie-
rać oraz promować profi laktykę i terapię w wyeliminowaniu patologii i uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży.

Wszystkim autorom artykułów, którzy przyczynili się do tego, aby książka została 
opublikowana, składamy podziękowania i serdeczne wyrazy uznania.

Dziękujemy także recenzentom tej pracy za cenne uwagi.

Redaktorzy opracowania



Introduction

Today social changes have enormous impact on the educational environment, 
they create new directions for the development. Educational, therapeutic and preven-
tion actions taken by educator, teacher, pedagogue and parents are aimed at pupils all 
ages, both children and adolescent youth. We have to realize that the phenomenon 
of pathological behaviors and addictions affects younger and younger people, and 
exists as a social fact. The recognition of that problem is seen as a prerequisite to 
educational infl uence- understood in the broader sense.

This publication is an attempt of a scientifi c insight of co-authors into the is-
sues connected with understanding the pathological phenomena in order to reduce 
or to eliminate them. Research undertaken here refer to that issue, which is becom-
ing more and more popular, but still there is a long way to comprehensive analysis 
whether deep understanding of that issue is possible- issue that expands its impact 
along with social evolution. That problem, connected with proper understanding 
what are pathological phenomena, which is treated as a main subject of analysis by 
scientist, defi nes areas that need further research in order to help teachers, parents 
and all involved in education of children and young people resolve all educational 
problems in the case of behavior disorders. It will teach young people self-control 
by identifying threats for their development and assessment of feasibility of falling 
into a state of addiction.

Areas of research presented here cover the issue connected with the Internet addic-
tion, addiction to the mobile phone, which occurred recently and are connected with 
the development of new technologies (Jędrzejko, M., Balcer, A. and Wojnarowska, A.). 
However, today we are dealing with a number of harmful social factors such as nega-
tive events observed within the contemporary political culture (Pawlak, P., Strzelecki, 
W., Strzelecka, M.). The phenomenon of addiction also affects people with disabilities 
(Grzyb, B.J., Ulewicz-Adamczyk, D.). Threats must be prevented by effective proph-
ylaxis (Gładysz, E., Magda, E., Tomkowiak, H.). Mediations, constructive confl ict 
solving which lead to the development of good interpersonal relations, are the alter-
native methods for solving heated discussions (Storoška, M.). Many negative con-
sequences and self-destructive behaviors implicate the occurrence of sexual abuse 
of children (Ożarowska, M., Ożarowski, W.). The study relating to adolescent youth 
indicate the addiction to nutrition through weight loss diets (Adamiak, W.). In the 
case of various threats, concerning both the prevention and treatment of addiction, it 
is essential to develop the social skills of assertiveness and self-respect (Strzelecka, 
M., Strzelecki, W., Pawlak, P.). A properly organized free time will be the creative 
factor in the development of the human personality and in preventing the emergence 
of pathology and addictions among children and young people (Wajs, E.). The school 
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as an educational environment, in cooperation with the psychological-pedagogical 
canters is designed, through precautionary actions, to prevent addictions, pathologi-
cal threats, as well as to diagnose and through effective treatment and appropriate 
working methods to effectively infl uence the individuals and groups manifesting 
diffi culties in adapting to recognized social standards, everyday responsibilities and 
with aberrant behavior that may result in aggressive behavior and violence towards 
others (Kozera-Mikuła, P., Lewicka, I. and Wulbach, E., Skwarek, B.). Nowadays, 
music is an important part of youth culture. Its impact may be greater due to the fact 
that authorities of young people- song idols- are the main broadcasters. The content 
of modern pop music- connected with health behaviors are both health-promoting 
and promoting anti- health behaviors (Strzelecki, W., Pawlak, P., Strzelecka, M.). In 
the context of the various risks the method of creative rehabilitation is an important 
sphere; method which is carried out through theater and aims to change the identity 
of the man (Wróblewska, J.).

The problem of the various risks that children and adolescents are facing today 
is becoming a very disturbing issue. Addictions can affect all directly or indirectly. 
Prevention is a key component of educational work. It is essential to set the bounda-
ries and standards of behavior in order to protect yourself and others from addiction. 
When socially maladjusted are concerned, therapy will serve an important role as 
responsible, diffi cult, requiring adequate preparation and experience assignment. To 
fulfi ll its mission and support children and youth, the cooperation of families and 
school should be established. 

The publication focuses on current concerns, which still require deep analysis. 
We hope it will contribute to a better understanding of the issues presented, and will 
sanction further research in this area to support and promote the prevention and 
therapy connected with elimination of the pathology and addictions from groups of 
children and adolescents. 

We would like to thank and pay tribute to all the authors of articles who have 
contributed to the fact that the book was published.

Editors



Część I

Nowoczesne technologie 
a uzależnienia





Mariusz Jędrzejko
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Centrum Profi laktyki Społecznej

Agnieszka Taper
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uzależnienia behawioralne 
(człowiek i technologie cyfrowe) 
Behavioral addictions (human and digital technology)

Streszczenie: Autor analizuje problem uzależnień behawioralnych, ich mecha-
nizmy i rozwój. Ukazano kluczowe czynniki wpływające na uzależnienie od 
komputera i Internetu oraz ich konsekwencje. Zaprezentowano model diagno-
styczny określający omawiany problem jako patologiczne używanie technologii 
cyfrowych.
Słowa kluczowe: uzależnienie, Internet, nowe technologie cyfrowe
Abstract: The authors analyze the problem of behavioral addiction, their me-
chanisms and development. Shown are key factors for addiction to computers 
and the Internet, and their consequences. The authors present a diagnostic model 
defi nes the problem as pathological use of digital technologies.
Key words: addiction, internet, new digital technologies 

W wielkiej sieci zmian – zamiast wprowadzenia
Gdyby szukać kluczowych zmian, jakie zaszły za życia pokolenia 15–50-latków, 

to zaliczymy do nich powszechność technologii cyfrowych, tak w życiu osobistym, 
jak i zawodowym. Proces ten, zapoczątkowany w latach 90. XX w., nabiera dopiero 
tempa, a jego przyszły kształt i powszechność powinniśmy widzieć w perspektywie 
takich urządzeń, jak Google-Glass i smartfon. O ile pierwszy jest dopiero prezen-
towany na licznych pokazach, o tyle drugi zdobył serca i umysły niemal całego 
pokolenia, w wyniku czego przejął rolę najważniejszego urządzenia cyfrowego 
w młodym pokoleniu. Telefon komórkowy w tej kultowej formie jest obecnie naj-
bardziej pożądanym urządzeniem multimedialnym przez dzieci i młodzież. Z faktu 
tego wyciągają wnioski producenci i rodzice, jak i sami nastolatkowie, w wyniku 
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czego powstało zjawisko określane w socjologii jako prosumpcja. Jego istotę można 
ująć w następujących punktach:

• producenci nowych technologii obserwują zachowania potencjalnych klien-
tów i uwzględniają je w projektowaniu nowych urządzeń oraz modernizowa-
niu już obecnych;

• organizowane są różne formy przyciągania klientów (użytkowników), aby 
poznać ich upodobania i wyprzedzać rodzące się trendy;

• użytkownicy mogą sami proponować modyfi kacje i zmiany, co nazwać moż-
na procesem uspołeczniania produkcji i modernizacji. 

Istotną częścią tego procesu jest przyspieszenie zmian, które nabrały charakte-
ru permanentnego, w wyniku czego nowy model telefonu nie jest ukoronowaniem 
wieloletniego procesu koncepcyjno-produkcyjnego, lecz ogniwem w nieustannym 
ciągu zmian, modernizacji, nowelizacji uzupełnień, poszerzeń…. O ile jednak użyt-
kownicy i producenci zachłystują się tą najnowszą technologią, o tyle w kręgach 
psychologów, pedagogów, terapeutów rodzi się coraz więcej pytań dotyczących 
wpływu nowych technologii cyfrowych na człowieka, zwłaszcza zaś występowania 
zjawiska dziwnych „zaburzeń” związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, 
telefonu komórkowego czy konsol do gier.

Prezentowane rozważania są próbą przedstawienia różnych teoretycznych 
i praktycznych rozważań dotyczących zjawiska uzależnień – cyberzaburzeń – od 
nowych technologii, które przez psychologię i pedagogikę zostały określone jako 
uzależnienia behawioralne. Podjęty problem jest wielce dyskusyjny i nie został 
jeszcze w pełni opracowany naukowo, a potwierdzeniem niech będzie brak takiej 
jednostki chorobowej w ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfi kacja Chorób), choć 
takie próby trwają. Stąd przy wielu tezach autor będzie stawiał znaki zapytania, 
kierując uwagę czytelnika na samodzielne obserwowanie zachowań „uzależnio-
nych” i konstruowanie adekwatnych odpowiedzi. W literaturze publikacji poda-
no pozycje naukowe o najwyższym stopniu rzetelności naukowej analizy. Tych 
wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o etiologię (źródła), prze-
bieg, i konsekwencje cyberzaburzeń oraz potęgę cyberprzestrzeni w nowoczes-
nym społeczeństwie postindustrialnym, autor zachęca do lektury następujących 
prac: Internet a psychologia (red. W.J. Paluchowski), Społeczeństwo sieci (M. Ca-
stells), Jak uczy się mózg (M. Spitzer) i iMózg (G. Small i G. Vorgan), Społeczeń-
stwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe (red. P. Setlak, P. Szu-
lich), Człowiek w wielkiej sieci (red. M. Walancik, D. Sarzała), Cyfrowa demencja 
(M. Spitzer), Świat wirtualny a świat realny (red. J. Zimny), Społeczeństwo sieci 
(D. Barney).

1. Życie w cyberświecie jako cecha XXI w.
Od pewnego czasu dla określenia współczesnych społeczeństw, funkcjonujących 

pod przemożnym wpływem nowych technologii, używa się terminu społeczeństwo 
sieci. Nierzadko określenie to przenosi się na współczesne czasy, sugerując (Beni-
ger, 1986), że żyjemy w czasach wielkich sieci. 
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Grafi ka 1. Cechy współczesnych czasów w kontekście rozwoju nowych techno-
logii

Opracowanie własne.

Procesy, które zasygnalizowano powyżej, mają znaczący wpływ na zachowania 
i postawy człowieka, tak wobec relacji interpersonalnych, jak i ważnych wyborów 
osobistych, społecznych, ekonomicznych, moralnych. Istotą tych procesów jest nie-
ustanne oddziaływanie na odbiorcę, w wyniku czego ma on przez 24 godziny dostęp 
do nowych technologii oraz przekazywanych przez nie informacji. Ten wpływ su-
geruje ważne pytania natury pedagogicznej i psychologicznej, odnoszące się do tez 
z grafi ki 1:

• (1a) Czy globalne projekty mogą wpływać na kształtowanie się „globalnej 
mentalności”, podobne wybory ekonomiczne i społeczne?
– pytanie o tyle istotne, że nowe technologie przekazu informacji mają istot-

ny wpływ na dokonywane przez nich zakupy, wybór określonych urzą-
dzeń, oprogramowania, przebywanie w sugerowanych „obszarach infor-
macyjnych”; 

• (2a) Czy wielka i nieustanna presja reklamowa, która jest wywierana na mło-
de pokolenia, nie nosi już znamion inżynierii społecznej kształtującej odbior-
cę zgodnie ze strategiami producentów i sprzedawców?

• (4a, 5a) Czy przejecie przez Internet roli „globalnej biblioteki” nie prowadzi 
do powstawania społeczeństwa „doinformowanego bez wiedzy”?
– jako wynik „błota informacyjnego” oraz masowego zalewu informacjami 

bez żadnego znaczenia edukacyjnego;
• (6a) Czy pojawienie się nastoletnich i małoletnich użytkowników nowych 

technologii informacyjnych nie będzie prowadziło do zmniejszenia wpływu 
wychowawczego rodziców oraz nie skutkuje problemami uzależnień od no-
wych technologii? Rodzi to także pytanie o niebezpieczeństwo modelowania 
szkodliwych postaw oraz wprowadzenia nieletnich w sfery, do których nie są 
oni przygotowani emocjonalnie.

Auror czyni te uwagi nieprzypadkowo, gdyż wiele współczesnych procesów rea-
lizowanych jest przez technokratycznych menadżerów, którzy na fali rozwoju tech-
nologicznego zbyt często kierują się w swoich działaniach kategorią zysku i wyścigu 

(3) Wzrost znaczenia korporacji 
ponadnarodowych (ponadpaństwowych) 
w rozwoju ekonomicznym

(5) Ogromny przyrost nowych 
informacji

(6) Obniżenie wieku efektywnego 
korzystania z technologii cyfrowych

(4) Internet jako kluczowe źródło 
informacji

(1) Globalizacja projektów i procesów 
ekonomicznych oraz społecznych

(2) Technologizacja i informatyzacja 
procesów produkcyjnych, wymiany 
informacji oraz handlu
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technologicznego. To, co jest pucem społeczeństwa informacyjnego, czyli globa-
lizacja dostępu do najnowszych informacji (Czupryk, 2013, s. 9), nie uwzględnia 
konieczności segregowania informacji ze względu na wiek i potencjały odbiorców. 
Nie uwzględnia także potrzeby funkcjonowania człowieka w środowisku zrówno-
ważonym (nauka, praca, odpoczynek, rekreacja, sen). Wynikiem owego niezrówno-
ważenia są różnorodne zaburzenia i uzależnienia od nowych technologii.

***
 
Choć intuicyjnie i empirycznie dostrzegamy już wpływ owych zmian na relacje 

społeczne i zachowania pojedynczych ludzi, powinniśmy zauważyć, że od wielu 
lat w środowisku naukowym i praktyków trwa ożywiona dyskusja nad wpisaniem 
uzależnień od Internetu i innych technologii cyfrowych na listę chorób, co powin-
no skutkować uzupełnieniem jej w ramach cytowanego już ICD-10. Tak się jednak 
nie dzieje, choć coraz więcej sygnałów wskazuje, że „coś” jednak występuje, co 
sugerowałyby odbiegające od normy zachowania dzieci i dorosłych nadużywają-
cych komputera, Internetu, telewizji, telefonu komórkowego, gier komputerowych. 
W licznych pozycjach literatury naukowej pojawiają się próby opisu nowego „uza-
leżnienia” i przypisywania mu specyfi cznych terminów – infoholizm, cyberholizm, 
cyberuzależnienie, uzależnienie od Internetu. Terminów tych jest znacznie więcej. 
Pierwszymi naukowcami, którzy zasygnalizowali występowanie tego zjawiska, byli 
Kimberly Young (1996), Mark Griffi ths (1995) oraz Ivan Goldberg (1995). Z ich 
obserwacji, badań oraz pracy z „ofi arami nowych technologii” możemy wyciągnąć 
kilka istotnych wniosków, co prezentujemy na pierwszej grafi ce.

Grafi ka 2. Specyfi czne zaburzenia w relacjach człowiek–technologie cyfrowe

Źródło: opracowanie własne.

Już w XXI w. pojawiły się nowe, bardzo interesujące podejścia ukazujące prze-
bieg zaburzeń, narzędzia diagnostyczne i ścieżki wychodzenia z problemu (terapia 
i profi laktyka), autorstwa takich naukowców, jak: A. Andrzejewska i J. Bednarek 
(2009), C.A. Anderson, K.E. Dill (2000), A. Bandura (2007), W. Bożejewicz i M. Ję-
drzejko (2007), M. Desmurget (2012), R.A. Davies (2001), C. Guerreschi (2010), 
J. Morbitzer (2012), M. Prensky (2013), G. Small i G. Vorgan (2011), J. Bedna-
rek, S. Bębas, J. Pils (2012). Równolegle do polskiego czytelnika docierały szersze 

(3) Nadużywanie technologii cyfrowych 
generuje problemy społeczne, ekono-
miczne, zdrowotne, edukacyjne i zawo-
dowe

(4) Osoby nadużywające technologii IT 
cechuje wysoka kompulsywność, agre-
sywność i odrzucanie tezy o problemo-
wych relacjach z multimediami

(1) Im więcej człowiek ma urządzeń cy-
frowych, tym więcej poświęca im czasu

(2) Ryzyko wciągnięcia w sieć jest więk-
sze u nastolatków, ale wiek nie jest czyn-
nikiem ochronnym
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ujęcia problemu pokazujące mechanizmy wpływu nowych technologii na życie spo-
łeczne człowieka (D. Barney, M. Castells, Ch. Jonscher, A. Lepa, T. Siemieniecki, 
J. Pyżalski), co ma ogromne znaczenie przy diagnozowaniu tej problematyki – jest 
ona możliwa jedynie wtedy, gdy uwzględnimy diagnozę indywidualnego przypadku 
(relacje człowieka do technologii cyfrowych) oraz społeczny kontekst jego funk-
cjonowania (zob. bibliografi a). Gdyby poszukiwać badań najbardziej interesujących 
z punktu widzenia kluczowego przedmiotu artykułu, to zwrócenia uwagi wymagają 
te związane z zależnością między osobowością a uzależnieniami (zob. Jurczyńska, 
Hom, Kowalska-Jackiewicz, Muszyńska-Graca, Smolicak, 2010, s. 57–60; Jakubik, 
Popławska, 2010; Young, 1996, s. 899–902).

Zasadniczo większość z wymienionych wyżej autorów stawia tezę, że naduży-
wanie korzystania z technologii cyfrowych prowadzi do wielkich zmian w zacho-
waniach społecznych człowieka, jego relacjach z otoczeniem, konsekwencji natury 
ekonomicznej oraz organizacyjnej (funkcjonalnej) i edukacyjnej. Ale istnieją też się-
gające dalej badania wskazujące wręcz na destrukcyjny społecznie wpływ nowych 
technologii, co odnajdujemy m.in. w publikacjach Manfreda Spitzera (zob. Cyfrowa 
demencja, 2013, s. 100 i dalsze). Poniżej prezentujemy czytelnikom niektóre z tych 
problemów dowiedzione w badaniach własnych. 

Tabela 1. Nadużywanie multimediów a społeczne funkcjonowanie dziecka 
w opiniach rodziców i nauczycieli1

Analizowany problem Nauczyciele Rodzice
Zmiany 
znaczące

Zmiany 
średnie

Bez 
zmian

Zmiany 
znaczące

Zmiany 
średnie

Bez 
zmian

Czy u dzieci nadużywających komputera i Internetu zauważacie Państwo negatywne 
zmiany w poniższych zakresach:

Obniżają się ich wyni-
ki w nauce

67% 21% 12% 62% 30% 8%

Czytają mniej książek 34% 52% 14% 61% 26% 13%
Rzadziej jedzą z Pań-
stwem posiłki

- - - - - -

Częściej zamykają się 
w pokoju

- - - 71% 22% 7%

Częściej są nieprzy-
gotowane do zajęć 
lekcyjnych

71% 19% 20% -  - -

Częściej są nieobecne 
w szkole

64% 27% 9% 51% 38% 11%

Częściej jedzą posiłki 
przy multimediach

- - - 81% 11% 8%

1  Badanie własne styczeń–czerwiec 2013 r. z udziałem studentów Wyższej Szkoły Biznesu, 
zrealizowane na terenie 17 miejscowości Mazowsza, Podlasia, Górnego Śląska oraz Zagłębia, 
populacja 485 osób. 
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Na przerwach często 
korzystają z urządzeń 
multimedialnych

47% 37% 16% - - -

Są bardziej pobudzo-
ne i agresywne

42% 31% 27% 51% 41% 7%

Rzadziej uczestniczą 
w życiu rodzinnym

- - - 71% 22% 7%

Podejmują próby 
używania technolo-
gii multimedialnych 
w późnych godzinach 
wieczornych

- - - 76% 23% 11%

Nie dotrzymują słowa 
w zakresie ograni-
czenia pobytu przed 
multimediami

- - - 81% 16% 5%

Podejmują próby uży-
wania multimediów 
na lekcjach

65% 32% 13% - - -

Symulują choroby - - - 34% 45% 21%
Źródło: badania własne.

Tabela 2. Zachowania dzieci nadużywających nowych technologii i postawy ich 
rodziców (wybrane problemy)2

Obserwowane zmiany i zachowania Często Rzadko Nigdy
Zachowania dzieci 
Zachowują się agresywnie w przypadku prób ograni-
czenia dostępu do technologii IT

68% 24% 8%

Ograniczają udział w życiu rodzinnym (wspólne po-
siłki, przebywanie z rodzicami, wspólne oglądanie 
programu TV)

80% 8% 12%

Przedłużają czas korzystania z komputera i Internetu 84% 8% 8%
Postawy rodziców 

Zawsze Czasami Nigdy
Ustalają z dziećmi czytelne reguły korzystania z IT 20% 44% 36%
Sami przestrzegają ustalonych zasad 20% 32% 48%
Instalują w komputerze dziecka fi ltr rodzicielski 16% - 84%

Prowadzone badania przynoszą ważne spostrzeżenie – jeśli obserwujemy występo-
wanie zjawiska (problemu) cyberzaburzeń, to wywołuje ono zmiany znaczące, widocz-
ne w społecznym funkcjonowaniu rodziny i dziecka, a często także jego edukacji.

Pomimo że w opiniach większości autorów bilans cyfryzacji świata jest bardzo 
pozytywny wskazują oni jednak na „uboczne skutki tego zjawiska”, wśród których 

2  Na podstawie diagnozy dzieci w Centrum Profi laktyki Społecznej styczeń 2013–luty 2014 r., 
analiza 25 przypadków w wieku 11–17 lat.
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wymienia się m.in. uzależnienia – zaburzenia o przebiegu podobnym do tego, jakie 
jest wynikiem np. używania narkotyków, a także rozwój cyberprzestępczości w wie-
lu jej postaciach (m.in. pedofi lia internetowa, hackerstwo, oszustwa, cyberbuling, 
pornografi a internetowa).

Poniższe rozważania są próbą ukazania szerszego kontekstu kształtowania się 
uzależnień behawioralnych (w odniesieniu do technologii cyfrowych) oraz dyskusją 
z poglądem, że media cyfrowe uzależniają tak samo, jak narkotyki czy alkohol, co 
wymaga szerszego wyjaśnienia.

2. Subtelność terminów i istota problemu
Podejmując się dyskusji ze stanowiskiem jednoznacznie defi niującym zaburze-

nia będące skutkiem nadużywania multimediów jako uzależnienie, posiłkujemy się 
przede wszystkim trwającą już niemal sześć lat pracą z osobami o cechach wyraź-
nych zaburzeń, będących wynikiem kompulsywnego, niekontrolowanego używania 
Internetu, komputera, gier elektronicznych i podobnych urządzeń. Otóż w zacho-
waniach tych osób istnieje „coś”, co wywołuje napięcie, agresję, silne pobudzenie, 
dyskomfort (w przypadku odstawienia urządzeń), zawężanie funkcjonowania do 
otoczenia nowych technologii, impulsywne funkcjonowanie. Istnienie problemu nie 
ulega wątpliwości, ale czy jest to uzależnienie?

 
Grafi ka 3. Cztery kluczowe zaburzenia obserwowane u dzieci i młodzieży 
z syndromem uzależnienia-zaburzenia od nowych technologii cyfrowych3

Poglądy wielu autorów zaliczają problem relacji człowiek–technologie cyfrowe 
do uzależnień behawioralnych, czyli takich, które są związane z zaburzanym wyko-
nywaniem określonych czynności (w grupie tej znajduje się m.in. hazard, pracoho-
lizm). Z punktu widzenia funkcjonalności podziałów – z jednej strony uzależnienia 
od substancji, z drugiej uzależnienia behawioralne, podział taki jest czytelny, ale 
budzi pewne wątpliwości, jeśli przyjrzymy mu się bliżej. 

Nie ulega wątpliwości, że jedną z cech współczesnej kultury jest nałogowość 
(Hassman, 1999, s. 61–68), czemu sprzyja jej kształt (multimedialność), silne od-
działywanie na emocje oraz nieustanne promowanie określonych zachowań oraz 
postaw. Modele nowej kultury wprowadzające do szerokiego obiegu alkohol, 

3  Kolejność jest wynikiem najczęściej zgłaszanych lub obserwowanych problemów.

(3) Zamykanie się w pokoju, agresywne 
zachowania w przypadku prób ograni-
czania przebywania w sieci. Okłamywa-
nie co do celu przebywania w sieci

(4) Częste przebywanie przed multimedia-
mi w godzinach wieczornych i nocnych

(1) Obniżenie wyników w nauce i wyż-
sza absencja szkolna. Zmniejszenie zain-
teresowania szkołą

(2) Mniejsze zainteresowanie sportem, 
rekreacją i przebywaniem poza domem. 
Mniejsze realne kontakty z rówieśnikami
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życie wieczorno-nocne, substancje wzmacniające, promujące kult ciała, mecha-
nizmy nieustannej zmiany sprzyjają łamaniu dotychczasowych zasad, konwenan-
sów oraz norm. Nie wszystko jest oczywiście szkodliwe, jeśli ma czytelne ramy 
i proporcje. Nie ulega jednak wątpliwości, że kluczowym czynnikiem czasów 
współczesnych jest nieustanne pobudzanie człowieka. To, co przez dekady było 
zastrzeżone dla dorosłych, stało się częścią funkcjonowania świata nastolatków, 
a proces ten zdecydowanie przyspieszają trendy globalizacyjne i modele konsu-
meryzmu. Ich częścią jest zmasowana promocja urządzeń nowych technologii 
oraz cyfryzacja życia.

Należy także zauważyć, że współczesny świat, w którym za cel uczyniono suk-
ces, a potrzeba (często konieczność) jego spełnienia jest wpajana już dzieciom, 
kształtowane są podstawy prowadzące do zachowań nałogowych. Raz są one 
efektem odnoszonych sukcesów (praca przynosząca satysfakcję i spełnienie celów 
automatycznie zachęca do jeszcze większego wysiłku, co utrudnia odróżnienie 
granicy pracy od pracoholizmu), innym razem pułapek chemicznych lub psychicz-
nych (chłopcy walczący o pozycję w grupie gotowi są do zachowań ryzykownych, 
np. w postaci picia alkoholu, co ze względu na ich wiek niesie wysokie ryzyko 
szybkiego uzależnienia). Związek między niektórymi czynnikami ryzykownymi 
i ochronnymi a pojawieniem się uzależnienia został już dobrze wyjaśniony w pra-
cach pedagogicznych, co (niestety tylko teoretycznie) ułatwia planowanie profi -
laktyki oraz eliminowanie zagrożeń. To jedna „strona medalu” – ale jest jeszcze 
druga, niepoddająca się tak łatwo naukowemu oglądowi i opanowaniu z punktu 
widzenia potrzeb zrównoważonego rozwoju człowieka. Tam, gdzie pojawiają się 
czynniki i oczekiwania ekonomiczno-fi nansowe, granice natury moralnej, związa-
ne np. z rozwojem osobowym, nie znajdują oczekiwanego wsparcia. Podkreślamy 
to, ponieważ technologie cyfrowe w wyniku nadużywania coraz częściej prowa-
dzą do zachwiania relacji między tym, co realne i fi kcyjne, i „zamykają” dziecko 
w cyberświecie.

 Wprowadzając Czytelnika w złożoną problematykę człowiek–nowe techno-
logie, konieczne jest także zwrócenie uwagi na istotną cechę współczesności – są 
nią nowe modele komunikowania się, czemu będziemy przypisywali rolę istotnej 
przesłanki do pojawienia się cyberzaburzeń czy też, jak uważa część badaczy, uza-
leżnień.

Otóż klasyczne relacje społeczne oparte są na rzeczywistych kontaktach inter-
personalnych, twarzą w twarz, z nieodłączną mimiką, dominacją modelu jeden do 
jednego, zasadą „ja mówię, ty słuchasz, ty mówisz, ja słucham”, co wygenerowało 
pewien typ narracji. Jeśli tylko przyjrzymy się nowemu modelowi (sieci) kontak-
tów przez urządzenia, szybko zauważymy inne specyfi czne cechy: krótkie formy 
przekazu, szybkość nadawania i przyjmowania informacji, brak kontaktu wzroko-
wego, odbieranie informacji od wielu odbiorców, równoległe wykonywanie innych 
czynności w świecie realnym i cyfrowym. Te kwestie poruszymy w dalszej części 
naszego wywodu, ale już teraz kierujemy uwagę na ważny aspekt: relacje w sieciach 
cyfrowych są szybsze i płytsze, dodatkowo ich atrakcyjność powoduje, iż są naduży-
wane. 
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3. Epoka nowoczesnych technologii 
Jak wynika z licznych studiów, rozwój nowych technologii cyfrowych, uwolnie-

nie ich spod jurysdykcji wojskowej, przejście na półprzewodniki oraz kryształy do-
prowadziły do ich umasowienia, czego wynikiem jest posiadanie klasycznych z nich 
– komputera, telefonu komórkowego i Internetu – przez dominująca część nastolat-
ków. W rozwiniętych krajach zachodnich ten boom zaczął się w latach 80. XX w., 
w Polsce i innych krajach regionu niemal dekadę później, ale szybko doprowadził 
do wysokiego nasycenia technologiami cyfrowymi pokolenia powyżej 12 roku życia 
(są masowe od populacji gimnazjalistów, szeroko dostępne wśród uczniów szkół 
podstawowych). Nieprzypadkowo też, gdzieś od połowy lat 90. XX w., w polskiej 
literaturze pedagogicznej zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje sugerujące – naj-
częściej za Goldbergiem i Young – że wynikiem nadużywania technologii cyfro-
wych jest uzależnienie od nich. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto sygna-
lizować specyfi czne zachowania osób spędzających przed urządzeniami cyfrowy-
mi dużo czasu, co znalazło z kolei odzwierciedlenie w opiniach psychologicznych 
i pedagogicznych, gdzie cytowano m.in.: oznaki zniecierpliwienia przy zawieszaniu 
się komputerów, nerwowe reagowanie w przypadku przerywania gier, przeciąganie 
przeglądania stron internetowych do granic fi zycznego i psychicznego zmęczenia. 
Pojawiły się też tezy, że nadużywanie technologii cyfrowych w okresie adolescencji 
może skutkować wystąpieniem objawów podobnych do ADHD.

Sam fakt zaniepokojenia nadużywaniem mediów cyfrowych (tak jak każdych 
zachowań) jest reakcją świadczącą o odpowiedzialności wychowawczej i pedago-
gicznej. Zastanowienia wymaga natomiast ocena tego stanu i przypisywanie mu ter-
minu uzależnienie, zwłaszcza, że pojawia się ono tak często w polskiej (i nie tylko) 
literaturze tematu wraz z próbami wprowadzania nowych specyfi cznych określeń, 
np.: uzależnienie od komputera, uzależnienie od przeglądania e-maili, uzależnienie 
od telefonu komórkowego. 

Jak już wspomnieliśmy w studiach naukowych, pierwsze próby interpretacji tego 
zjawiska pojawiły się w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a pionierską rolę ode-
grali tutaj Mark Griffi ths, Kimberly Young, Cesare Guereschi oraz Ivan Goldberg. 
Ich prace – oparte na studiach przypadków – doprowadziły do opracowania pierw-
szych narzędzi diagnostycznych oraz wypracowania metod pracy z uzależnionymi 
od nowych technologii – wskażmy w tym miejscu, że „narzędziem” kluczowym jest 
„odcięcie od sieci” (zatem podobne jak w uzależnieniach od substancji, czyli peł-
na abstynencja). Cytowani wyżej badacze zwracali uwagę na długotrwały przebieg 
zaburzeń oraz liczne tego skutki: nerwowość, nadpobudliwość, złe nawyki żywie-
niowe, otyłość lub zaburzony metabolizm jako skutek niewłaściwej diety, zaburzone 
relacje z bliskimi, słabsze wyniki w nauce. 

Każdy z tych sygnałów potwierdzał występowanie problemu, któremu trudno 
było nadać medyczne (psychologiczne) określenie ze względu na brak jednoznacz-
nej klasyfi kacji w DSM IV i ICD – 10. Z kolei w polskich analizach problematyki 
zaburzeń w relacjach człowiek–nowe technologie cyfrowe bardzo szybko przenie-
siono takie opinie oraz stanowiska i do powszechnego obiegu wprowadzono tezę 
o uzależnionych od mediów (Józef Bednarek i Anna Andrzejewska, Janusz Ropski, 
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Andrzej Augustynek – z zastrzeżeniami, Adam Jakubik, Dariusz Sarzała, Jadwiga 
Izdebska, Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek, Janusz Gajda, Marek Dziewie-
cki, Irena Pospiszyl, Iwona Ufl ik-Jaworska, Iwona Niewiadomska). Tezy o fonoho-
lizmie, siecioholizmie, cyberuzależnieniach, cyberholizmie, interholizmie znajdzie-
my u wielu innych autorów. Ich argumenty, będące najczęściej przeniesieniem tez 
sformułowanych przez autorów zagranicznych, bardzo rzadko analizują te kwestie 
w aspekcie mechanizmów uzależnień, a jedynie przyjętego założenia, że obserwo-
wany problem spełnia zawarte w literaturze tematu kryteria „uzależnienia”. Efektem 
obserwowanych zdarzeń oraz ich następstw stało się sformułowanie w dziesiątkach 
polskich i zagranicznych prac naukowych tez typu4:

• Internet jest chorobliwie atrakcyjny dla tych, którzy mało cieszą się prawdzi-
wym życiem (M. Dziewiecki);

• siecioholizm jest ukrytą formą wirtualnego świata; portale internetowe są for-
mą paradoksu świata wirtualnego (A. Kobiałka);

• zespół uzależnienia dotyczy przede wszystkim wirtualnego świa-
ta gier komputerowych i dotyka głównie dzieci i młodzież (E. Mazur, 
E. Laurman-Jarząbek);

• separują się od swojego społecznego otoczenia (rodzina, przyjaciele). Obni-
ża się ich gotowość do intensywnego wysiłku w szkole i pracy zawodowej 
(J. Holtkamp, 2011, s. 146–147);

• zgubny wpływ na dzieci i młodzież ma nie tylko Internet przez swoją global-
ną wszechobecność, lecz także samo narzędzie, jakim jest komputer (I. Błasz-
czak);

• uzależnienie od gier komputerowych ma podobne symptomy do innych ty-
pów uzależnień, np. alkoholu, narkotyków, nikotyny czy leków (G. Durka);

• wzrost cyberprzemocy (M. Grzybowska);
• najbardziej narażeni na uzależnienie od Internetu są młodzi ludzie – ucznio-

wie, studenci, a także osoby mieszkające samotnie, nieszczęśliwe (A. An-
drzejewska);

• dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo elektronicz-
nych uzależnień (J. Ropski).

4. Między podejściem naukowym a emocjonalnym
W licznych pozycjach naukowych znajdziemy także szersze uzasadnienia lub 

odniesienia, wśród których przywołujemy kilka. I tak, izraelski badacz tych proble-
mów Aaron Ben-Ze’ev, przywołując problem nadmiernego korzystania z Internetu, 
w kontekście silnych wpływów emocjonalnych i toksycznej miłości, pisze tak: „Po-
winniśmy zdawać sobie sprawę z wad związków online – zwłaszcza ryzyka uzależ-
nienia się od cyberprzestrzeni w taki sposób, w jaki ludzie uzależniają się od narko-
tyków. W obu wypadkach następuje sztuczna stymulacja ośrodków przyjemności, 
a różnica między rzeczywistością a iluzją się zaciera. Związki online pociągają za 

4  Zaczerpneliśmy stwierdzenia zawarte w artykułach umieszczonych w jednej z najnowszych 
publikacji dotyczących cyberprzestrzeni Patologie w cyberświecie, S. Bębas, J. Pils, J. Bednarek 
(red.), Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2012 oraz z innych publikacji, które ukazały się po 2000 r.
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sobą również niebezpieczeństwo kontaktu z ludźmi pozbawionymi skrupułów i do-
świadczenia rozczarowań, które mogą zniszczyć marzenia zaangażowanych w nie 
ludzi” (A. Ben-Ze’ev, 2005, s. 41).

Podobne stanowisko – odnoszące się do telefonu komórkowego – zajmuje Da-
riusz Sarzała (2010, s. 232), który ujmuje to następująco: „Osoby uzależnione od 
telefonu komórkowego stopniowo wycofują się z relacji ze światem, spędzając wie-
le czasu samotnie, nie rozstając się ze swoim telefonem (np. grając w gry, nieustan-
nie wysyłając SMS-y, korzystając z sieci internetowej), zapominając jednocześnie 
o tym, jak może wyglądać prawdziwa rozrywka oraz wyrażanie emocji w komuni-
kacji werbalnej. Sytuacja taka może prowadzić do mentalnego oderwania od ota-
czającej rzeczywistości świata realnego”. Z kolei w studium uzależnień autorstwa 
Bohdana Woronowicza (2009, s. 475) znajdziemy taki oto cytat: „Z badań przepro-
wadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wynika, że około 6% 
osób korzystających z Internetu jest od niego uzależnionych, a około 30% traktuje 
go jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości”.

Jeśli jednak dokładniej przejrzymy literaturę tematu, to okazuje się, że rzeczy-
wiste badanie empiryczne dotyczące relacji człowiek–technologie cyfrowe dotyczą 
nie problematyki uzależnień, lecz wywoływanych zaburzeń. Tutaj odnajdziemy 
wyraźne studia i analizy wskazujące na istnienie owego „czegoś”, mającego wie-
lopłaszczyznową postać i wywołującego różne następstwa. Zanim dokonamy prze-
analizowania kluczowej kwestii „uzależnienie” czy „zaburzenie”, przytoczmy kila 
uwag, rozpoczynając od B. Woronowicza (2009, s. 475): „Internet przyniósł ze sobą 
również wiele jeszcze innych zagrożeń. Wśród nich można wymienić przekazy sie-
jące nienawiść i przemoc, dezinformację, nieuczciwe praktyki konsumenckie oraz 
przestępstwa seksualne”. Na inną interesująca kwestię wskazują G. Small i G. Vor-
gan (2011, s. 15), pisząc: „Ewoluujący mózg, który zaczyna się koncentrować na 
nowych umiejętnościach technologicznych, coraz bardziej odsuwa się od podstawo-
wych zadań społecznych, takich jak odczytywanie wyrazu twarzy rozmówców czy 
wychwytywanie kontekstu emocjonalnego z obserwacji subtelnych gestów. Na pod-
stawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wskazano, że każda 
godzina spędzona przy komputerze zmniejsza o blisko trzydzieści minut tradycyjnie 
interakcje twarzą w twarz z innymi ludźmi”. Ważną uwagę do omawianej w tym 
miejscu problematyki wyprowadza także Zbyszko Melosik (2007, s. 89): „[…] me-
dia mogą rozbudzać nierealne pragnienia, wzmacniać konsumpcyjny stosunek do 
świata, ugruntowywać postawy egoistyczne i w ten sposób, zamiast łączyć ludzi, 
przyczyniać się do izolacji człowieka, do odczuwania osamotnienia nawet w kręgu 
najbliższych osób, do zagubienia w świecie rzeczy materialnych”.

Powyższe rozważania warto poszerzyć o tezę Bronisława Siemienieckiego 
(2007, s. 213): „W otoczeniu człowieka pojawiają się bowiem niekorzystne zjawiska 
powstające pod wpływem nowoczesnych technologii. Zaniepokojenie to wypływa 
również z zawrotnego tempa wprowadzania technologii oraz jej rosnących możli-
wości oddziaływania na człowieka. Analizując zagrożenia wynikające z powszech-
nego wykorzystania mediów przez człowieka, możemy wyróżnić cztery zasadni-
cze obszary: zanik humanistycznych wartości, technokratyczny sposób widzenia 
świata; możliwość manipulowania ludźmi, sterowanie ich świadomością; trudności 
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w przystosowaniu się do nowych zasad tworzonych w społeczeństwie informa-
cyjnym; rozszerzanie się procesów patologicznych związanych z użytkowaniem 
technologii, np. przemocy w Internecie”. Podobne wnioski odnajdziemy u wielu 
zagranicznych autorów. I tak, Janusz Gajda, który jako jeden z pierwszych polskich 
pedagogów podjął rozważania nad człowiekiem w sieci, cytuje znanego brytyjskiego 
naukowca Richarda Foxa (2003, s. 119): „[…] opowiadając się za słusznością beha-
wiorystycznej teorii uczenia się z ekranu, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wy-
nikające z nieprzemyślanego doboru treści. Dystrybucja treści drastycznych może 
spowodować szereg niepożądanych skutków społecznych”.

Ważne wnioski pedagogiczne wynikają z badań prowadzonych w Stanach Zjed-
noczonych, a dotyczących wpływu telewizji na dzieci, które zostały zebrane przez 
Fredericka J. Zimmermana i Dimitri A. Christakisa (2007, s. 991). Ze względu na 
specyfi kę języka prezentujemy je w oryginale: „Early television viewing is associa-
ted with the subsequent development of problems with attention regulation. This 
study shows that the association is specific to noneducational television, particularly 
violent fare, and that the association is specific to exposure before age 3”. Teza po-
wyższa zawiera ważną wskazówkę profi laktyczną.

Kontekst telewizyjny znajdziemy także w studiach Jeffreya G. Johnsona, Patricii 
Cohen, Stephanii Kasen, Michaela B. Firsta i Judith S. Brook, którzy formułują 
następującą uwagę (2004, s. 562): „Adolescents who watched 3 or more hours of te-
levision per day during adolescence were at a signifi cantly elevated risk for frequent 
sleep problems by early adulthood”. Natomiast w odniesieniu do wpływu Internetu 
na zachowania ludzi ważne są końcowe wnioski z badań prowadzonych przez Ka-
veriego Subrahmanyama, Roberta E. Krauta, Patricię M. Greenfi eld oraz Elisheva F. 
Grossa (2000, s. 123), którzy sformułowali je następująco: „[…] recent survey data 
show that increased use of the Internet may be linked to increases in loneliness and 
depression. Of most concern are the fi ndings that playing violent computer games 
may increase aggressiveness and desensitize a child to suffering, and that the use of 
computers may blur a child’s ability to distinguish real life from Simulation”.

Jakie wnioski możemy zatem wyprowadzić z zacytowanych studiów, badań 
i analiz literatury tematu w kontekście rozważanego problemu uzależnienie czy cy-
berzaburzenie?

(1)  Po pierwsze, nowe technologie używane w nadmiarze (istotna będzie odpowiedź 
na pytanie o to, jak zdiagnozować „nadmiar”) wywołują określone destrukcyjne re-
akcje odnoszące się do społecznego funkcjonowania człowieka, jego zdrowia psy-
chicznego i somatycznego oraz postaw wobec edukacji.

****
(2)  Po drugie, model przekazu przez media cyfrowe – jeśli ma on charakter dynamiczny, 

powtarzający się i nagradzający określone zachowania – wywołuje silne pobudzenie 
emocjonalne i „związanie” człowieka, na tyle mocne, że potrafi  on porzucić inne 
czynności oraz zaabsorbować się niemal bezgranicznie w cyfrowy przekaz.

****
(3)  Po trzecie, powtarzający się, nagradzany przekaz agresywny, zachęcający do działań 

równie agresywnych, może mieć wpływ na agresję dziecka w życiu realnym. Uwaga 
ta dotyczy przede wszystkim małych dzieci.
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W świetle dorobku współczesnej nauki, dysponując daleko szerszą wiedzą, 
zwłaszcza medyczną, neurologiczną, doświadczeniami w pracy z osobami uzależ-
nionymi od nowych multimediów, niż wiedza z początku lat 90. XXI w., z wielką 
ostrożnością formułowalibyśmy tezę o istnieniu uzależnień od nowych technologii. 
A jednak „coś” istnieje…, a liczba osób mających taki problem nieustannie zwięk-
sza się, tak wśród nastolatków, jak i dorosłych. Dostrzegają to psycholodzy i peda-
godzy pracujący w szkołach, poradniach, rodzice, ludzie w relacjach zawodowych, 
co skłania nas do szerszej naukowej refl eksji nad zjawiskiem i jego mechanizmami. 
Jeśli tak, to spróbujmy zastanowić się, co powoduje, iż:

• sygnał o wpłynięciu sms wywołuje u tysięcy ludzi reakcje gwałtowne – prze-
rywamy rozmowę z innym człowiekiem, odrywamy się od odrabiania lekcji, 
gotowania obiadu, lektury gazety;

• jaka „potęga” musi tkwić w dzwonku telefonicznym, aby przerwać interesu-
jącą rozmowę z innym człowiekiem, nie wiedząc przecież, kto dzwoni?

• jaka siła tkwi w telefonie, przez który ludzie rozmawiają non stop przez 
30–40 minut, po czym dzwonią do kolejnej osoby;

• dlaczego rodzice wołający Kasię i Tomka na kolację słyszą nieustanne „za-
raz”, a gdy po 10–15 minutach przypominają o niej, z pokoju dziecka docho-
dzi kolejne „przecież mówiłem(am) zaraz”;

• dlaczego 17-letni Kuba zamyka się godzinami w pokoju i godzinami gra ze swo-
imi rówieśnikami w „sieciówkę”, a na pytanie „dlaczego nie chce zejść na kola-
cję?” odpowiada np. „nie mogę zawieść kolegów” lub „nie jestem głodny”.

5. Cyberoddziaływanie – cyberwpływy a zachowania 
Powiedzmy zatem, że z literatury tematu oraz praktyki pedagogicznej związanej 

z diagnozą dziecka wciągniętego przez sieć wynikają następujące wnioski:

****
(4)  Po czwarte, w niektórych badaniach wskazuje się na występowanie pewnej ścieżki 

ku „uzależnieniu – zaburzeniu”, sugerującej, że niski wiek nadmiernego używania 
nowych technologii sprzyja cyberzaburzeniom.

(1)  istnieje niezauważalna nić-więź łącząca człowieka z nowoczesnymi urządzeniami 
cyfrowymi, na tyle silna, że zmusza go do rezygnacji z innych czynności bądź ich 
opóźniania i odłożenia na czas nieokreślony. Nie znamy jeszcze pełnego mecha-
nizmu tego zjawiska, ale potrafi my sformułować kilka ważnych tez ukazujących 
kontekst tego problemu oraz kluczowe czynniki ryzyka, jak i czynniki chroniące;

(2)  wiemy już, że przy przesycie informacyjnym lub długotrwałym przebywaniu w sieci 
mózg nie może działać efektywnie (Small, Vorgan, 2011, s. 22 i dalsze), co utrudnia 
mu hierarchizację potrzeb i zaburza zaspokajanie tych związanych ze zrównoważo-
nym funkcjonowaniem organizmu (sen, jedzenie, higiena osobista);

(3)  treści, sygnały, kolory, sposób prezentacji informacji i wiedzy w sieci, ich interaktywność 
są na tyle interesujące, że ludzie właśnie w niej poszukują wszystkiego, co nowe. Wśród 
bardzo dużej części nastolatków panuje wszechogarniające przekonanie, że wszystko, co 
jest zamieszczone w sieci, jest prawdą;
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Skala opisywanych w ramce problemów jest trudna do ocenienia, ale panuje zgo-
da pedagogów i psychologów co do tego, że ulega ono nieustannemu poszerzeniu. 
Badaczka tych problemów M. Przybysz-Zaremba (2007, s. 163) pisze tak: „Liczba 
uzależnionych od Internetu przekracza w niektórych państwach uprzemysłowionych 
liczbę uzależnionych od narkotyków pochodzących z maku i jest konieczne podjęcie 
środków przeciwko tej nowej chorobie”. W innej pracy tej autorki znajdziemy tezę 
bardziej kierunkową, wskazującą na potencjalnych cyberuzależnionych (Przybysz-
Zaremba, 2010, s. 129): „Kenneth Blum i Dawid Comings, amerykańscy genetycy 
twierdzą, że szczególnie podatni na internetowe uzależnienia są ludzie dotknięci 
«zespołem niedoboru nagradzania». Przypadłość ta mieści w sobie zarówno łagodną 
postać niepokoju, drażliwość i podejmowanie ryzykownych zajęć, jak i silny we-
wnętrzny przymus robienia zakupów bądź uczestniczenia w grach hazardowych. 
Osoby dotknięte tym syndromem nie znajdują przyjemności w życiu. Rzeczywi-
stość wydaje się im w pewien sposób okrutna i niesprawiedliwa”.

Z badań nad uzależnieniami wyprowadzono ważne wnioski, co prezentujmy na 
kolejnej grafi ce.

Grafi ka 4. Droga ku cyberuzależnieniom – cyberzaburzeniom 

Źródło: opracowanie własne.

Wiemy też o występowaniu specyfi cznych uwarunkowań sprzyjających po-
jawieniu się „uzależnień” od nowoczesnych technologii (wiodącym czynnikiem 
jest nieograniczony kontakt z mediami cyfrowymi w młodym wieku), stąd poniżej 
przedstawiamy niektóre kwestie z tym związane. Ale opisując je, decydujemy się 
na używanie terminu kompulsywne używanie multimediów (komputera, Internetu) 
lub zaburzenie infoholiczne, unikając terminu uzależnienie, choć cytując innych au-
torów, będziemy przywoływali ich pogląd na ten temat. Za przyjęciem propono-
wanego przez autorów modelu terminologicznego przemawiają następujące fakty 
zweryfi kowane empiryczne:

(4)  interakcyjność – jedna z kluczowych cech i atrybutów sieci – daje jej przewagę nad 
tradycyjnymi formami zdobywania i poszukiwania informacji, kontaktów interper-
sonalnych oraz rozrywki;

(5)  długotrwałe obserwowanie określonych treści i zachowań uruchamia mechanizm 
określany jako społeczne uczenie się oraz desensytyzacja.

 nadużywanie cybertechnologii może 
mieć istotny wpływ na zachowania 
kompulsywne i agresywne wobec osób 
najbliższych

 mechanizmy uzależnień działają silniej 
w okresie adolescencji

 na szybkość uzależnienia i jego siłę 
istotny wpływ ma wiek eksperymen-
towania z slub czynnością – szybciej 
uzależniają się osoby najmłodsze

 przedstawiciele populacji męskiej szyb-
ciej niż żeńskiej podejmują zachowa-
nia ryzykowne mogące prowadzić do 
uzależnienia
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W diagnozie przypadków, które prowadzono w Mazowieckim Centrum Uzależ-
nień (2006–2011), a obecnie w Centrum Profi laktyki Społecznej (od 2012 r.), odno-
towano wyraźne różnice między „klasycznymi” uzależnieniami a cyberzaburzenia-
mi, co ujmujemy w zestawieniu tabelarycznym.

Tabela 3. Uzależnienia a cyberzaburzenia
Badany problem Uzależnienia 

chemiczne
Cyberzaburzenia

Mechanizm uzależnienia fi zycznego TAK NIE
Nawracalność uzależnienia – zaburzenia 
przy ponownym kontakcie z substancją

Zawsze TAK TAK – przy kontakcie 
niemodelowanym
NIE – przy kontakcie 
modelowanym

Pojawienie się innych uzależnień – zaburzeń W większości 
przypadków

Incydentalnie

Współuzależnienia Bardzo często Incydentalnie
Agresja fi zyczna/słowna Często Często
Problemy edukacyjne/zawodowe Zawsze Często
Wykluczenie środowiskowe Często Bardzo rzadko
Naznaczenie – etykietyzacja Często Incydentalnie
Problemy somatyczne Często Nie zauważono
Zaburzenia psychiczne Często Incydentalniea

Pozytywny wpływ aktywności sportowej 
lub/i kulturalnej na wyjście z problemu

Rzadko TAK

Wychodzenie z uzależnienia bez udziału 
specjalisty

Incydentalnie Bardzo często

Nawroty uzależnienia – zaburzenia Często Rzadko
Efektywność wsparcia duchowego Przeciętna Wyraźna

a  W kilku przypadkach nadużywania gier sieciowych wystąpiła depersonalizacja
Źródło: opracowanie własne.

(A)  O ile w uzależnieniach od substancji odstawienie substancji powoduje jej kompul-
sywne poszukiwanie bez względu na koszty takiego działania, o tyle w zaburzeniach 
infoholicznych możemy wykorzystać substytuty silnie ograniczające, a nierzadko 
eliminujące poszukiwanie „substancji”, np. aktywny sport, inną rozrywkę – takie 
wyniki uzyskaliśmy w praktyce pedagogicznej

(B)  Jednym z istotnych elementów uzależnienia jest tolerancja na środek – w cyberza-
burzeniach nie występuje lub ma minimalny charakter

(D)  Nie można modelować relacji człowieka do chemicznej substancji uzależniającej, 
przy cyberzaburzeniach jest to możliwe

(C)  Uzależnienie od substancji ma najczęściej trwały, nieodwracalny charakter (uczymy 
się żyć z uzależnieniem i radzić sobie z nim) – w cybernałogach nawracalność ma 
(przy spełnieniu kanonu terapeutycznego) minimalny charakter
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Jak widać z zestawienia, różnice są znaczące. Analiza literatury tematu oraz 
praktyki zawodowej skłania nas do stwierdzenia, że o cyberholizmie, interholizmie, 
infoholizmie i podobnych zachowaniach możemy mówić o tyle, o ile traktować bę-
dziemy je jako specyfi czny rodzaj nałogu – zaburzenia – zachowania kompulsywne-
go albo inaczej patologicznego używania Internetu i innych technologii cyfrowych, 
w którym występują silne zaburzenia, ale cały przebieg „choroby” jest wyraźnie 
różny od uzależnień od substancji. 

Jeśli porównujemy przebieg uzależnienia chemicznego, a więc tego lepiej po-
znanego (doświadczenia z leczeniem i terapią osób uzależnionych mają już niemal 
100 lat) ze ścieżką zaburzeń w sieci, okazuje się, że choć mają wiele cech wspól-
nych, to w ich etiologii zauważamy zasadniczą różnicę. Oto bowiem:

• w uzależnieniach chemicznych najpierw pojawiają się widoczne, diagnozo-
walne i pierwotne dla uzależnienia braki, mające najczęściej charakter zabu-
rzenia osobowości, a dopiero później w zasięgu osoby zaburzonej pojawia się 
narkotyk (substancja, środek uzależniający). W tych przypadkach etiologia 
uzależnienia tworzy spójny obraz. Składają się na to m.in.: widoczne rysy 
w relacjach dziecko–rodzice, dziecko–system szkolny lub młody człowiek
–świat dorosłych (występują pojedynczo, częściowo lub łącznie); trudności 
w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania; niepowodzenia szkolne; brak 
akceptacji w środowisku; silna potrzeba podkreślenia swojej obecności śro-
dowiskowej; konfl ikty i patologie w rodzinie; brak możliwości zaspokojenia 
potrzeb; niska samoocena. Łącznie składają się na „mieszankę wybuchową”, 
która uruchamia środek psychoaktywny, dający poczucie błogości, spełnienia 
(jest to oczywiście złudne);

• w uzależnieniach chemicznych mamy do czynienia z występowaniem dwóch 
wyraźnych grup (może szerzej środowisk) ryzyka, z których pierwsza zwią-
zana jest ze środowiskiem naznaczonym różnego typu patologiami społecz-
nymi, zwłaszcza obecnością czynnika przestępczości i uzależnień; natomiast 
druga związana jest z modelem „wolności wychowania” (często „wspartego” 
wychowawczą nieobecnością rodziców spełniających swoje aspiracje zawo-
dowe lub osobiste);

• natomiast w przypadku zaburzeń behawioralnych, do których zaliczamy cy-
berzaburzenia, dostrzegamy występowanie wyraźnego problemu w relacjach 
dziecko–rodzice, ale bez tła patologicznego. Jest to raczej niewypełnianie 
elementarnych zadań wychowawczych przez matkę i ojca. Być może kolej-
ne wskazanie nie znajdzie potwierdzenia w innych studiach (nie znaleźliśmy 
takich analiz w literaturze tematu), ale z naszej pracy wynika jednoznacznie, 
że bardziej podatne na cyberzaburzenia są dzieci wychowywane w rodzinach 
rozbitych oraz te, których rodzice ze względu na obowiązki zawodowe nie 
poświęcają im odpowiedniej ilości czasu w okresie dorastania i adolescencji 
(sieć staje się substytutem środowiskowym?).
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Grafi ka 5. Czynniki kluczowe mechanizmu uzależnienia i cyberzaburzenia

Źródło: opracowanie własne. 

Tą zasadniczą różnicą, jak widać na grafi ce, jest – w przypadku cyberzaburzeń 
– konieczność pierwotnego pojawienia się „substancji”, czyli urządzenia cyfrowe-
go – oczywiście krytycy tego podejścia mogą uznać, że to tylko kwestia „ścieżki”. 
A jednak w pracy z osobami uzależnionymi zauważamy ważną cechę – o ile u róż-
nego typu „narkomanów” występuje „poszukiwanie substancji”, o tyle u infoho-
lików mamy do czynienia z następstwami będącymi konsekwencją kompulsyw-
nego korzystania z „substancji”. Ciekawe jest także to, że osoby uzależnione od 
substancji chemicznych osiągają progową dawkę substancji – nawet, jeśli zwięk-
szają jej moc i częstotliwość – natomiast infoholicy popadają w stan korzystania 
z „substancji” do granic fi zycznej i psychicznej wytrzymałości – w przypadku 
narkomanów określona dawka (choć ona także ulega zmianie w wyniku mechani-
zmu tolerancji) daje poczucie „satysfakcji”, natomiast cyberzaburzeni nieustannie 
zwiększają „dawkę”. Oczywiście w obu przypadkach konsekwencje psychiczne 
są poważne, jednak sam przebieg wykazuje zasadnicze różnice. Rodzi to oczy-
wiste wnioski dla terapii i profi laktyki, o czym w dalszej części książki. Obecnie 
podejmiemy niektóre z problemów teorii uzależnień w zakresie, który może być 
przydatny w dalszych rozważaniach.

6. Zaburzenie infoholiczne – co się dzieje z dzieckiem?
Pierwsze badania nad cyberzaburzeniami rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych, 

co związane było z bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się tego medium w tym 
kraju. Analizy czynione w tym i innych krajach ukazują nie tylko następstwa, ale 
także konteksty pojawienia się cyberzaburzeń, i wiążą je z konkretnymi zachowa-
niami w sieci – granie w gry komputerowe i sieciowe, przeglądanie informacji, 

Substancje chemiczne                                        Technologie cyfrowe

Zaburzenia zewnętrzne i/lub wewnętrzne 
prowadzące do kształtowania się osobo-
wości uzależnionej (ścieżka ku uzależ-
nieniu)

Pojawienie się czynnika zaburzającego 
(np. komputer, Internet, telewizja,
społeczność sieciowa)

Pojawienie się czynnika uzależniającego 
(substancja uzależniająca)

Kształtowanie się osobowości
zaburzonej. Objawy nałogu 

Pojawienie się i kształtowanie
uzależnienia 

Gwałtowny rozwój nałogu i zaburzenia 
relacji społecznych (interpersonalnych)
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aktywność na portalach, cyberseks. Badający te kwestie Aaron Ben-Ze’ev dzieli się 
z nami taką uwagą (2011, s. 41): „Powinniśmy zdawać sobie sprawę z wad związ-
ków online – zwłaszcza ryzyka uzależnienia się od cyberprzestrzeni w taki sposób, 
w jaki ludzie uzależniają się od narkotyków. W obu wypadkach następuje sztucz-
na stymulacja ośrodków przyjemności, a różnica między rzeczywistością a iluzją 
się zaciera. Związki online pociągają za sobą również niebezpieczeństwo kontaktu 
z ludźmi pozbawionymi skrupułów i doświadczenia rozczarowań, które mogą znisz-
czyć marzenia zaangażowanych w nie ludzi”.

Amerykańskie badania wskazały na występowanie kilku specyfi cznych cech za-
chowań internautów, które prowadziły do uruchomiania patologicznej relacji czło-
wiek–multimedia. Po pierwsze, zauważono, iż osoby uzależnione od Internetu spę-
dzają przed komputerem bardzo dużo czasu i czas ten ulega ciągłemu zwiększeniu 
aż do fi zjologicznych granic wytrzymałości człowieka; po drugie, czas ten jest coraz 
bardziej przesuwany w kierunku godzin wieczornych i nocnych. Ofi ary zaburzeń 
internetowo-komputerowego zachowują się w pewnej części podobnie, jak osoby 
uzależnione od substancji, co prezentujemy poniżej.

Grafi ka 6. Reakcje osób z cyberzaburzeniami

Źródło: opracowanie własne.

Poszukiwanie czynników prowadzących do takich zachowań zawierają wnio-
ski z badań, które prowadziliśmy w ubiegłych latach wspólnie z Agnieszką Ta-
per (2012, s. 25): „[...] można stwierdzić, że głównymi czynnikami sprzyjającymi 
zaburzeniu, a według części badaczy uzależnieniu w cyberprzestrzeni, są przede 
wszystkim skłonności do przeżywania negatywnych emocji (lęk, gniew, smutek, 
przygnębienie, irytacja, depresja) oraz trudności lub też nieumiejętność w radze-
niu sobie z nimi w kontaktach z innymi ludźmi (nieśmiałość, izolacja od innych 
osób)”.

Jak zauważa Andrzej Augustynek (2005), osoba z zaburzonymi relacjami od 
komputera: spędza więcej czasu przed nim niż z własną rodziną; obserwowane 
jest pogłębianie się zaniedbywania codziennych obowiązków oraz higieny osobi-
stej. W przypadku osób pracujących zauważono również: obniżenie jakości pracy 

(1)  zaprzeczają występowaniu jakiegokolwiek problemu;
(2)  próbują zbyć problem jako błahostkę niemającą 

żadnego wpływu na życie ich i otoczenie;
(3)  zaprzeczają wystąpieniu zaburzenia;
(4)  nie lubią, gdy podnosi się ten problem w jakiejkolwiek formie;
(5)  ukrywają występowanie problemu (np. maskowanie przebywania w sieci pod przy-

krywką uczenia się);
(6)  odrzucają zachęty do odpoczynku, stanowczo stwierdzając, że nie są zmęczone;
(7)  przenoszą aktywność życiową w najbliższe otoczenie sprzętu (np. jedzą tylko przy 

komputerze);
(8)  nie dotrzymują słowa dotyczącego ograniczenia czasu spędzanego przed Internetem 

i komputerem.

Kluczowe zachowa-
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ze zdiagnozowanym 
cyberzaburzeniem
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zawodowej i zwiększenie absencji w pracy. Z kolei małżonkowie osób uzależnio-
nych wskazują na: ograniczenie kontaktów seksualnych; zmniejszenie zaintereso-
wania domem; obniżenie aktywności kontaktów słownych mąż–żona; zmniejszenie 
zainteresowania wychowaniem dzieci. 

Liczni badacze podkreślają również postępowanie schorzeń somatycznych 
(zdrowotnych) – osłabienie wzroku, wady postawy, problemy zdrowotne – jako 
skutek niewłaściwego żywienia. Te kwestie powinny być brane pod uwagę przy 
masowym wykorzystywaniu multimediów w edukacji. Analiza zjawiska cyberza-
burzeń doprowadziła do wyselekcjonowania faz zachowania osób z takimi symp-
tomami. 

Z kolei w perspektywie pracy nauczyciela do istotnych symptomów będących 
skutkiem zaburzeń infoholicznych zaliczyć należy nadpobudliwość; zaburzenia 
koncentracji; zaburzenia uwagi i sprawności myślenia, sygnalizowane w wielu 
pozycjach polskiej literatury, w tym przez Janusza Gajdę (2003, s. 121): „Z badań 
naukowych wynika, że dzieci do lat 7 nie są w stanie oglądać w skupieniu audycji 
dłużej niż 15–20 minut. […] Nadmierne przesiadywanie przed telewizorem czy 
komputerem powoduje poczucie zmęczenia i ogranicza inne zajęcia dziecka, ze 
szkodą dla jego ogólnego rozwoju”; zaburzenia kontroli popędów; pogorszenie 
wzroku, bóle pleców, kręgosłupa i nadgarstka, co potwierdzają m.in. analizy źró-
deł naukowych przeprowadzonych przez Józefa Bednarka (2006, s. 283), które 
ten autor podsumowuje następująco: „Podczas pracy z komputerem, szczególnie 
trwającej kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie, użytkownik może odczuwać 
niekorzystne skutki zbyt długotrwałego obciążenia pewnych partii ciała. Z badań 
przeprowadzonych w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Szwecji wynika, że 
65% pracowników zatrudnionych przy urządzeniach wizyjnych uskarża się na re-
gularnie powtarzające się bóle głowy, a 60% na bóle pleców. […] Według tych 
badań około 40% osób uskarża się na chroniczne dolegliwości aparatu wzrokowe-
go, a procent ten dochodzi do 60% wśród osób noszących okulary”; podatność na 
infekcje; nadwagę; problemy ze wzrokiem (przemęczenie); ataki padaczki ekra-
nowej.

Studia nad opisywanymi tu problemami pozwoliły Bartłomiejowi Szmajdziń-
skiemu na wyspecyfi kowanie cech nastolatków, którzy są najbardziej podatni na 
cyberzaburzenia:

• dzieci – dla których komputer staje się najważniejszą zabawką;
• młodzież – sfrustrowana, zwłaszcza nieposiadająca skrystalizowanych celów 

życiowych, zagubiona w świecie dorosłych, szukająca własnych granic i po-
trzebująca dowartościowania; 

• pacjenci psychiatryczni – którzy zanim zetknęli się z Internetem już cierpieli na 
zaburzenia psychiczne wymagające porady psychiatry lub psychoterapeuty;

• samotnicy – osoby z trudem nawiązujące normalne kontakty z innymi ludź-
mi, mające obniżoną samoocenę (zob. Szmajdziński, 2007).
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Grafi ka 7. Fazy zaburzeń w relacji internauta–komputer (obserwacje własne)

Poznawanie i racjonalne oraz efektywne wykorzystywanie Internetu – internauta 
okazjonalnie loguje się do sieci, poszukuje tam informacji, które są mu rzeczywiście 
potrzebne (informacyjnie, edukacyjnie, zawodowo). Internet budzi u niego zainte-
resowanie, służy zdobywaniu potrzebnych informacji, jest formą rozrywki podobną 
do form aktywnych. Korzystanie z Internetu i komputera nie powoduje większych 
zaburzeń klasycznych relacji rodzinnych i środowiskowych.

Faza uzależnienia-zaburzenia – internauta odczuwa potrzebę stałego korzystania 
z sieci, nawet wtedy, gdy jest widocznie zmęczony lub poszukiwania nowych tre-
ści są bezcelowe. Codziennie na co najmniej kilka godzin loguje się do Internetu. 
Traci inne zainteresowania, zwłaszcza te związane z przebywaniem poza domem. 
W czasie, gdy nie może korzystać z Internetu, odczuwa przygnębienie i lęk. Na-
trętnie myśli o Internecie, marzy o nim. Poszukuje ciągłego kontaktu z Internetem 
mobilnym.

Faza destrukcji – internauta ogranicza, zaniedbuje lub całkowicie rezygnuje z wielu 
ważnych czynności rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyjnych na rzecz 
codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z In-
ternetu, mimo iż zdaje on sobie sprawę z narastania u niego trudności życiowych, 
problemów psychicznych oraz fi zycznych. Nie potrafi  samodzielnie przerwać prze-
bywania w sieci, poszukuje w niej coraz to nowych kontaktów. Dotyczyć to może 
ograniczenia na rzecz Internetu czasu przeznaczonego na sen, odżywianie, naukę, 
pracę zawodową, obowiązki.
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Z własnej praktyki zawodowej moglibyśmy do tego zestawienia dodać jeszcze 
następujące czynniki ryzyka pojawienia się zaburzeń infoholicznych:

(1) kompulsywne korzystanie z mediów cyfrowych ma miejsce częściej w sy-
tuacjach opuszczenia opiekuńczo-wychowawczego dziecka (długotrwała 
praca rodziców, długotrwała nieobecność lub brak jednego z rodziców);

(2) brak zainteresowania problemami okresu rozwojowego jest czynnikiem 
silnie zwiększającym ryzyko kompulsywnego korzystania z mediów cyfro-
wych; podobny wpływ ma wolnościowy model wychowania dziecka;

(3) brak kontroli oraz modelowania korzystania z multimediów w wieku 
6–10 lat istotnie zwiększa szybkie przechodzenie do problemowego zacho-
wania w mediach cyfrowych;

(4) wychowywanie i socjalizacja małych dzieci (szczególnie w okresie nie-
mowlęcym i do 3–4 roku życia) przy telewizorze zwiększa ryzyko cyberza-
burzeń;

(5) gry sieciowe silniej niż inne aplikacje zaburzają nastolatków;
(6) okres adolescencji wyraźnie zwiększa ryzyko cyberzaburzeń;
(7) częste używanie agresywnych gier komputerowych przez dzieci w wieku 

6–10 lat ma istotny wpływ na ich agresję wobec rodziców i innych osób;
(8) modelowanie relacji małych dzieci do multimediów jest ważnym czynni-

kiem ochronnym.
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7. Patologiczne używanie technologii cyfrowych – 
poszukiwanie trafnych defi nicji i terminów
Około 10 lat temu w literaturze naukowej pojawił się nowy termin, który próbuje 

pogodzić sprzeczność uzależnienie czy nieuzależnienie: Pathological Internet Use, 
w skrócie PIU, co w tłumaczeniu na język polski można przedstawić jako patolo-
giczne używanie Internetu (pojęcie to można rozciągnąć na inne technologie cyfrowe 
– PUI). Do języka naukowego wprowadził je Richard A. Davis, publikując w 2001 r. 
analizę problemu kognitywno-behawioralnego modelu zaburzeń związanych z pato-
logicznym używaniem Internetu (Davies, 2001, s. 187–195). 

Posługując się analizami tego oraz innych autorów oraz doświadczeniami włas-
nymi, podejmiemy próbę spojrzenia na uzależnienia – cyberzaburzenia z nowej per-
spektywy.

Uzasadnione jest przede wszystkim stwierdzenie, że powinniśmy mówić 
o dwóch typach zaburzenia: po pierwsze, o typie specyfi cznym i typie niespecyfi cz-
nym. Pierwszy będzie związany z osobami przejawiającymi zależność w stosunku 
do określonych funkcji Internetu (np. hazard internetowy, seksoholizm internetowy, 
kompulsywne granie na giełdach internetowych, zaburzone korzystanie z aukcji). 
Używamy terminu specyfi czny, gdyż z dużym prawdopodobieństwem należy za-
łożyć, że tego typu zachowania będą występowały u tych osób także wtedy, gdy 
nie będą korzystały z Internetu (hazardowy gracz sieciowy uprawia także inne typy 
hazardu, np. w kasynach). Natomiast typ niespecyfi czny będzie związany z naduży-
waniem określonych narzędzi internetowych – np. bezcelowe i długotrwale prze-
glądanie www, wysyłanie poczty bez istotniejszych celów, nieustanne blogowanie. 
Ten drugi typ ma widoczny związek ze społeczną rolą Internetu, czyli jego cechami 
komunikacyjnymi. Zakładamy, że w tym przypadku Internauta korzysta z narzędzi 
cyfrowych przede wszystkim ze względu na poszukiwanie wzmocnienia lub zaspo-
kojenie potrzeby akceptacji (Davies, 2001, s. 188).

Za przyjęciem proponowanego modelu przemawiają bardzo rzetelne badania 
przeprowadzone przez amerykańskich badaczy M.E. Pratarellego, B.L. Browne 
i K. Johnsona (1999, s. 305–314), którzy są autorami czteroczynnikowego modelu 
patologicznego używania Internetu. Według nich, czynnik pierwszy obejmuje za-
chowania dysfunkcjonalne powiązane z nadużywaniem Internetu (określono to jako 
kilkanaście postaci problematic behaviors style), czynnik drugi odnosi się do osób 
wykorzystujących Internet funkcjonalnie, czyli sensownie i produktywnie; czynnik 
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Można przyjąć, że w wieku 6–11 lat optymalne korzystanie z multimediów to od 1,5 do 2 go-
dzin dziennie, z co najmniej jednym dniem w tygodniu bez mediów cyfrowych. W wieku 
12–15 lat czas ten może wynosić do 3 godzin dziennie, ze spełnieniem drugiego warunku. 
Graniczną godziną zakończenia pracy przed multimediami powinna być dla tego wieku 21.00 
(przy założeniu, że dzieci idą spać ok. 22.00, co stanowiłoby spełnienie wymogu snu dziecka 
w granicach 8–9 godzin dziennie).

Konkluzja pedagogiczna
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trzeci związany jest z modelem wykorzystywania Internetu, który zmierza do uzy-
skania osobistej gratyfi kacji seksualnej lub/i korzyści społecznych (np. akcepta-
cja innej osoby, uzyskanie aplauzu, wzbudzenie zainteresowania – bardzo często 
taki model dotyczy osób nieśmiałych, o zdolnościach do fantazjowania); czynnik 
czwarty dotyczy osób korzystających z Internetu okazjonalnie. W tym ostatnim 
przypadku nie dochodzi do stanu PUI. Opisywany tu model jest o tyle interesujący, 
że wcześniejsze badania, np. K. Young (1996, s. 237–244), wskazywały na źródło-
we znaczenie komponentów behawioralnych oraz ich negatywne konsekwencje dla 
życia jednostki. Koncepcja cytowanych autorów skupia się na roli dezaptacyjnych 
schematów poznawczych związanych z modelem korzystania z Internetu (za takie 
symptomy uważa się rozważania na temat siebie, przeżywanie aktualnych wydarzeń 
wywołujących silne emocje, odczucia nieśmiałości, poczucie niskiej wartości, de-
presjogenny styl poznawczy, lęk społeczny oraz niską samocenę). Co istotne, wcho-
dzenie w patologiczne używanie ma charakter rozwojowy.

W badaniach prowadzonych w II połowie lat 80. Lyn Y. Abramson, Gerald 
I. Metalsky, Lauren B. Alloy (1989, s. 360) stwierdzili, że dla pojawienia się pa-
tologicznego modelu korzystania z Internetu potrzebne jest wystąpienie czynników 
koniecznych, wystarczających i dodatkowych – autorzy ci dokonali ich rozróżnienia, 
podkreślając, że pojawienie się PUI ma wyraźną etiologię.

W kolejnych i równoległych badaniach zwrócono uwagę, że osobami podatnymi 
na wystąpienie takiego modelu korzystania z Internetu są ludzie młodzi, u których 
nieprawidłowe zachowanie jest rezultatem wrodzonej lub nabytej skłonności i wy-
darzeń życiowych (stresu).

Stąd tłem patologicznego używania mogą być:
• depresja, 
• lęk społeczny, 
• zależność od substancji (dowody na taki model znajdziemy w konkluzjach 

badań Roberta Krauta, Michaela Pattersona, Sary Kiesler, Vicki Lundmarka, 
1998, s. 1017–1021). 

W świetle licznych badań uznaje się, że występowanie psychopatologii jest ko-
niecznym czynnikiem wystąpienia patologicznego używania (wzmacnia to podatność 
na patologiczne używanie Internetu). Jak wskazuje Davies, „spotkanie” w Interne-
cie po raz pierwszy określonego sygnału (np. gra hazardowa lub pornografi a) może 
być właśnie tym stymulatorem ujawnienia się koniecznego czynnika ujawniające-
go ścieżkę do PUI (Davies, 2001, s. 192). Natomiast czynnikiem kluczowym będą 
wzmocnienia w postaci reakcji zwrotnych będących następstwem korzystania z tych 
nowych treści lub czynności. Przy coraz częstszym korzystaniu (czemu sprzyja uzy-
skiwane pobudzenie), u użytkowania pojawia się warunkowanie – jeśli internau-
ta chce uzyskać odpowiednią satysfakcję, musi tę czynności powtarzać. Dodajmy 
w tym miejscu, że w momencie pojawienia się kolejnej „nowinki”, czyli nowego 
czynnika stymulującego, internauta przechodzi do kolejnej „ścieżki pobudzenia”. 
Zaznaczymy w tym miejscu, że współczesny model sieci internetowej nieustannie 
stymuluje pojawianie się nowych i licznych „ścieżek”. Najprawdopodobniej takie-
mu modelowi towarzyszą silne wzmocnienia wtórne, którymi mogą być specyfi czne 
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dźwięki związane z włączanym komputerem, łączeniem się z Internetem czy uru-
chamianą grą (np. sygnał lub ścieżka dźwiękowa). 

Analitycy i terapeuci wskazują także na występowanie sprawczych czynników 
proksymalnych, za które uważa się obecność dezaptacyjnych schematów poznaw-
czych, co jest wystarczającym czynnikiem dla wywołania PUI – są to głównie myśli 
dotyczące JA i myśli dotyczące świata. 

Zjawisko to otrzymało miano ruminacji. Problem ten tylko sygnalizujemy, ale 
warto pamiętać, że badani internauci, u których stwierdzono syndrom patologicz-
nego używania Internetu, cechowali się brakiem wiary w siebie, niskim poczuciem 
własnej skuteczności i negatywną samooceną. W trakcie obecności online osoby te 
wykazywały zdecydowany wzrost samooceny, co kierowało ich na jeszcze dłuższe 
przebywanie w sieci.

Za amerykańskimi badaczami, których argumenty są wyraźniej naukowe niż 
proste stwierdzenie „to jest uzależnienie od Internetu”, stwierdziliśmy wcześniej, 
że specyfi czny typ patologicznego używania obejmuje używanie nadmierne i nad-
używanie specyfi cznych funkcji Internetu. Przyjmują oni, że model specyfi czny jest 
wynikiem wystąpienia wcześniej psychopatologii, która na skutek obecności w sieci 
została „skojarzona” z nowym silnym czynnikiem. Oznacza to, że przy diagnozie 
takich przypadków zasadne jest zbadanie, czy osoba taka nie wykazywała skłonno-
ści do zaburzonych zachowań wcześniej (np. czy nałogowy hazardzista online nie 
był wcześniej hazardzistą offl ine; czy osoba wykazująca patologiczne skłonności do 
nieustannego oglądania pornografi i w sieci nie miała podobnych zaburzeń wcześ-
niej, np. przez chodzenie do sekskabin). 

Drugi z typów – niespecyfi czny – związany jest najprawdopodobniej z:
• zaniedbaniami wychowawczymi dziecka, 
• zwłaszcza brakiem wsparcia społecznego ze strony rodziców (naszym zda-

niem, ten model przeważa w obserwowanych przypadkach patologicznego 
używania),

• brakiem wsparcia społeczno-środowiskowego (np. jako skutek braku akcep-
tacji ze względu na wygląd). 

Tutaj obserwujemy wielogodzinne spędzanie czasu online np. w celu poszukiwa-
nia odpowiedniego kontaktu (jako środek uzyskania satysfakcji, gratyfi kacji). 

Interesującym zjawiskiem związanym z patologicznym używaniem jest także:
• nadmierna aktywność online w celu odłożenia wykonania ważnych czynno-

ści zawodowych, edukacyjnych lub życiowych, co dotyczy szczególnie osób 
o słabej samoocenie (z diagnozy przypadków wnioskujemy, że u internauty 
przebywanie w sieci skutkuje świadomością „zawalenia” innych zadań, co 
zwrotnie wywołuje stres, a internauta szuka jego rozładowania w kolejnych 
czynnościach w sieci – tym samym błędne koło się zamyka).

Konkludując powyższe uwagi, następstwami występowania patologicznego uży-
wania są: dalsze izolowanie się społeczne, pogłębianie się problemów edukacyjno
-zawodowych i środowiskowych, wysoki poziom stresu, zaniedbywanie czynności 
życiowych, mniejsza aktywność sportowa i kulturalna. 
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Uwagi końcowe
Zaprezentowany w ogólnym zarysie model patologicznego używania wydaje się 

być bardziej dostosowany do rzeczywistego stanu problemu, skupia się bowiem na 
pełniejszym wyjaśnieniu etiologii problemu, niż „testowe” stwierdzenie „uzależnie-
nia”. Wskazuje także na ścieżkę postępowania, którą będzie przede wszystkim wy-
eliminowanie czynników sprawczych np. przez wzmocnienie jednostki i nauczenie 
jej zdrowych modeli korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych. Podkreślamy 
to, gdyż nie można alkoholika nauczyć zdrowego korzystania z alkoholu, tak jak 
lekomana z leków, jak i palacza tytoniu zdrowego używania tej substancji, natomiast 
w przypadku patologicznego używania Internetu, przez odpowiednie modelowanie, 
możliwe jest dalsze korzystanie z urządzeń cyfrowych. 
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Fonoholizm – nowe uzależnienie 
młodzieży
Phonoholism – new addiction of young people

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę uzależnienia młodzieży od tele-
fonu komórkowego. Dziś to uzależnienie ma już nawet swoją nazwę – fonoho-
lizm. W obecnych czasach komórka stała się nieodzownym atrybutem młodych 
ludzi, którzy coraz częściej przyznają, że telefon stanowi integralny element ich 
codziennego funkcjonowania i nie wyobrażają sobie życia bez tego modnego 
gadżetu. Dzwonią, SMS-ują, wyszukują informacje w Internecie, słuchają mu-
zyki, robią zdjęcia, nagrywają fi lmy i nie potrafi ą ani na chwilę odłączyć się od 
komórkowej sieci… aż do objawów uzależnienia od komórki.
Słowa kluczowe: fonoholizm, młodzież, pokolenie SMS, telefon komórkowy, 
uzależnienie
Abstract: The article discusses the problem mobile phone addiction of young 
people. Today this addiction has even its own name – phonoholism. Nowadays 
cell phone is an indispensable attribute of every young man who more and more 
often admit that a telephone became and integral element of their everyday acti-
vities and they do not imagine their life without this fashionable gadget. They 
call, text, look for information in internet, listen to music, record fi lms and can-
not for even for a while disconnect from cell network until... the symptoms of 
addiction appear. 
Key words: addiction, cell phone, phonoholism, SMS generation, young people

Wstęp
Dziś telefon komórkowy to kieszonkowe centrum świata: telewizor, Internet, 

aparat fotografi czny, szafa grająca, salon gier, przewodnik, wizytownik, poradnik, 
kalendarz, tłumacz, szpieg, elektroniczne ucho i oko (Kołodziejczyk, 2006, s. 7; Su-
lima, 2007, s. 202). Określany jest nawet fi lozofem (po)nowoczesności, pustym fe-
tyszem i kopią kopii bez oryginału (Kitliński, Lockard, Symons, 2008, s. 126–127). 
Telefon komórkowy stał się nieodłącznym elementem współczesnego człowieka. 
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Korzystają z niego już niemal wszyscy – dorośli, młodzież, dzieci, a także senio-
rzy. Coraz trudniej wyobrazić sobie życie bez komórki. Dźwięk dzwonka słyszy się 
o każdej porze i praktycznie wszędzie – na ulicy, w autobusie, tramwaju, pociągu, 
banku, sklepie, szkole, bibliotece, teatrze, a nawet kościele. Telefon komórkowy stał 
się synonimem łatwego sposobu komunikacji bez względu na miejsce, w którym się 
aktualnie przebywa. Polacy pokochali telefony komórkowe. Z najnowszego raportu 
sporządzonego przez Główny Urząd Statystyczny za pierwszy kwartał 2013 r. wynika, 
że z komórek korzysta już niemal 55 mln rodaków. Słusznie zauważyła Beata Hoff-
mann, że telefon komórkowy stał się elementem kultury popularnej i całkowicie 
zakorzenił się w świadomości społecznej (za: Kołodziejczyk, 2002, s. 6). Natomiast 
Tomasz Goban-Klas (2005, s. 157) podkreśla, iż numer telefonu komórkowego jest 
tak samo kluczowy i nieodzowny w naszym życiu, jak numer NIP czy PESEL, a brak 
komórki może oznaczać społeczną degradację. 

Naukowcy i terapeuci alarmują: coraz więcej osób przywiązuje się do swojego 
telefonu komórkowego tak bardzo, że nie wyobraża sobie życia bez niego. To fono-
holicy (Figurska, 2012, s. 82). Cesare Guerreschi (2010, s. 198) uważa, że „posia-
danie telefonu komórkowego stało się nieodparcie atrakcyjne, używanie go może 
sprawiać przyjemność. W tej sytuacji narodziła się nowa forma uzależnienia: od 
telefonu komórkowego”.

1. Jak to się zaczęło… czyli krótka historia telefonu 
komórkowego
Komunikacja jest jednym z kluczowych procesów charakteryzujących relacje 

społeczne, który jest obecny w życiu człowieka od zarania dziejów. Gołębie poczto-
we, znaki dymne, posłańcy, a z czasem telegramy, listy – to sposoby, za pomocą któ-
rych w przeszłości odbywała się ludzka komunikacja. W obecnych czasach z każde-
go miejsca, w ciągu paru sekund, wybierając odpowiedni numer możemy rozmawiać 
z kimś na drugim końcu świata… bo przecież mamy telefon komórkowy.

Pierwsze próby uruchomienia telefonów bez kabli miały miejsce w latach 40. i 50. 
XX w. W 1956 r. pojawił się pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonany 
przez szwedzką fi rmę Ericsson, który ważył 40 kg, a kształtem przypominał walizkę. 
Wartość tego urządzenia była porównywalna z ceną dobrej klasy samochodu osobo-
wego. 3 kwietnia 1973 r. w Nowym Jorku fi rma Motorola wprowadziła do obrotu 
swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC1, który ważył 0,8 kg i miał wymiary 
cegły. 16 września 1975 r. opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe fi rmy 
Motorola pod tytułem Radio Telephone System. 21 sierpnia 1983 r. Federalna Komisja 
Łączności w USA dopuściła na rynek DynaTAC 8000x, natomiast 3 grudnia 1992 r. 
wysłano po raz pierwszy wiadomość SMS2. Pierwsze komercyjne centrum telefonii 
komórkowej zostało otwarte w Tokio w 1979 r. (Augustynek, 2011, s. 92).

Z biegiem lat zwiększał się nie tylko popyt na rynku telefonów komórkowych, ale 
także oczekiwania klientów – pojawiały się nowe możliwości techniczne i zmieniała 

1  DYNamic Adaptive Total Area Coverage.
2  Ang. Short Message Service.



41Fonoholizm – nowe uzależnienie młodzieży

się stylistyka, wzornictwo, telefon stawał się coraz mniejszy, lżejszy i bogatszy 
w funkcje dodatkowe. Dziś mamy do czynienia z bardzo ekskluzywnymi modelami: 
aparat ma realizować nie tylko funkcję komunikacyjną. Ma wręcz organizować ży-
cie właściciela i dotrzymywać mu towarzystwa (Guerreschi, 2010, s. 200). Funkcja, 
dla której stworzono telefon komórkowy, czyli rozmowa, staje się coraz bardziej 
marginalna. Po komunikacji operującej słowem mówionym powszechność zyskały 
wiadomości typu SMS. Najnowsze modele telefonów komórkowych wyposażone 
są w wiele narzędzi pozwalających przesyłać dane. Oprócz podstawowych, trady-
cyjnych już funkcji telefonu mobilnego z zegarkiem, kalkulatorem, odtwarzaczem 
MP3, komórki stają się przenośnymi komputerami, aparatami fotografi cznymi, ka-
merami cyfrowymi, urządzeniami do nawigacji samochodowej i logowania w sieć 
Internetu (Ładyżyński, 2006, s. 246; Augustynek, 2011, s. 92).

Nazwa – telefon komórkowy – przyjęła w wielu krajach bardzo różne określenia. 
Dla przykładu we Francji le portable, przenośny, czy też le G, skrót od GSM. W kra-
ju Noki Finowie przyjęli termin kanny, który odnosi się do przedłużenia ręki. Niem-
cy nazywają go handy, czyli podręcznik, Hiszpanie – al mubil, po arabsku określany 
jest mianem el mobile, w Izraelu zaś to pele-fon, czyli „cudowny telefon”. W Japonii 
to keitai denwa, telefon przenośny, a na ogół tylko keitai. Interesująco określają 
go Rosjanie – mobilczik (Goban-Klas, 2006, s. 7–8). W Anglii oraz wielu innych 
krajach używa się określenia mobile phone, czyli dosłownie „telefon ruchomy”, ale 
cellphone – „telefon komórkowy” – brzmi lepiej (Levinson, 2006, s. 13). Polacy, 
podobnie jak Amerykanie, odnoszą nazwę do swojskiej komórki. Zapewne niewielu 
użytkowników wie, że jest to nazwa techniczna – pochodna od grafi cznego przed-
stawiania układu radiowych stacji bazowych tego systemu telefonii. Przypomina 
on plaster miodu, którego elementy nazywa się po angielsku właśnie komórkami 
(Goban-Klas, 2006, s. 8). „Wszystko jedno jak go nazwiemy, podobnie wyglądający 
aparat zobaczymy w rękach ludzi we wszystkich krajach na wszystkich kontynen-
tach. Mało które urządzenie – może z wyjątkiem telewizora – tak szybko podbiło 
świat. […] Mały, wygodny, przenośny aparacik – wyposażony w ekran jak telewizor 
– stał się przedmiotem powszechnego i codziennego użytku” (Goban-Klas, 2006, 
s. 8). Nieprzypadkowo też Tomasz Szlendak (2007, s. 34–35) zauważa, że „[…] 
rewolucja komunikacyjna dokonała się w czasie krótszym niż dojrzewa pokolenie. 
Dziś wyjście z domu bez komórki wiąże się ze… stresem. […] Głupio się przyznać, 
że naszym życiem coraz bardziej rządzi mały elektroniczny gadżet. A tak jest, nie-
stety, coraz częściej”.

2. Uzależnienie od telefonu komórkowego
Telefon komórkowy to nie tylko narzędzie komunikacji, lecz także urządzenie, 

którego nieracjonalne używanie dezorganizuje codzienne życie i rodzi istotny prob-
lem, jakim jest uzależnienie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uza-
leżnienie to psychiczny i fi zyczny stan wynikający z interakcji między żywym or-
ganizmem a substancją chemiczną (do których należą: alkohol, narkotyki, nikotyna, 
leki), charakteryzujący się zmianami i innymi reakcjami, takimi jak: konieczność 
przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy w celu doświadczenia 
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jej wpływu na psychikę lub by uniknąć objawów towarzyszących brakowi substan-
cji. Potocznie termin „uzależnienie” stosowany jest w odniesieniu do osób, które 
nadużywają alkoholu, papierosów, narkotyków czy leków. W szerszym kontekście 
dotyczy wielu innych zachowań, na przykład: seksu, zakupów, oglądania telewizji, 
korzystania z Internetu, telefonów komórkowych, gier hazardowych. Są to uzależ-
nienia często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w ofi cjalnych kla-
syfi kacjach chorób jako zaburzenie.

Natomiast „Słownik pedagogiki specjalnej” (2013, s. 393–394) defi niuje uzależ-
nienie jako: „stan psychicznej i fi zycznej zależności, pogłębiającej się z czasem, od 
określonych substancji, zachowań, sytuacji (np. zażywania [...] substancji psycho-
aktywnych, leków, picia alkoholu, korzystania z Internetu, jedzenia słodyczy, hazar-
du), związany z ograniczeniem lub utratą kontroli nad własnym myśleniem i postę-
powaniem oraz przymusem kontaktu z określoną substancją (np. zażywaniem […] 
narkotyku) lub sytuacją, które wyzwalają określony, oczekiwany stan emocjonalny 
oraz fi zyczny organizmu lub/i umożliwiają zniwelowanie objawów abstynencyjnych 
mimo dostrzegania przez jednostkę wyraźnych dowodów szkodliwych następstw”.

Uzależnienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest to silna potrzeba 
zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności (Kubińska, 2010, 
s. 45). Uzależnić się można praktycznie od wszystkiego: alkoholu, nikotyny, kawy, 
herbaty, lekarstw, narkotyków, seksu, pracy, telewizji, seriali, komputera, zakupów, 
czekolady, cukru, siłowni (bigoreksja), zdrowego odżywiania (ortoreksja), zabie-
gów upiększających, kosmetyków, opalania się w solarium (tanoreksja), adrenaliny, 
drugiej osoby i wielu innych.

Czym zatem charakteryzuje się fonoholizm? Najogólniej rzecz ujmując – nad-
mierną, nieopanowaną wprost potrzebą posiadania telefonu komórkowego, dzwonie-
nia do przyjaciół i znajomych w sprawach mało istotnych, SMS-owania, odbierania 
rozmów telefonicznych niezależnie od tego, gdzie się jest, z kim oraz co się robi. Jak 
zwracają uwagę badacze tej problematyki, uzależnienie od telefonu komórkowego 
sprawia, że człowiek odczuwa psychiczną presję posiadania komórki w każdym mo-
mencie. Jej brak wywołuje napady strachu, histerii, przygnębienia. Warunkiem kon-
troli nad telefonem komórkowym jest świadomość objawów i skutków fonoholizmu 
(Kubińska, 2010, s. 46). Elżbieta Sołtys podaje, że od komórki można się uzależnić 
podobnie, jak od picia alkoholu, palenia papierosów czy komputera. Jest ono tylko 
mniej widoczne (Kwaśniak, 2006). Natomiast Luciano Di Gregorio określa uzależ-
nienie od telefonu komórkowego jako „jedno ze zjawisk, które same się podsyca-
ją dzięki codziennym przyzwyczajeniom”. Wykazał on, iż uzależnieni od telefonu 
komórkowego charakteryzują się następującymi cechami (Di Gregorio, 2003; za: 
Guerreschi, 2010, s. 207–210):

• przywiązują wielką wagę do posiadania telefonu komórkowego;
• nie odkładają go ani na chwilę;
• jest dla nich najistotniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi;
• odczuwają głęboki dyskomfort, kiedy nie mają do dyspozycji naładowanego apa-

ratu, przejawiający się złym nastrojem, niepokojem, a nawet atakiem paniki;
• stosowanie telefonu jest w ich przypadku podyktowane nie koniecznością, ale 

czynnikiem natury emocjonalnej i społecznej;
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• telefon jest dla nich pośrednikiem w kontaktach z innymi;
• telefon jest im potrzebny do sprawowania nieustannej kontroli nad obiektem 

uczuć i jego przemieszczaniem;
• odczuwają przymus nieustannego kontaktowania się z kimś;
• jako usprawiedliwienie swojego zachowania podają wygodę i bezpieczeń-

stwo;
• mają silną potrzebę przynależności do grupy i zdobycia jej uznania;
• w wielu przypadkach cierpią na fobię społeczną lub obawiają się samotności;
• zwykle maskują lęki z tym związane lub zaprzeczają, by je żywili;
• do rzadkich objawów należą: smutek, nuda, odmowa podejmowania współ-

życia seksualnego i brak apetytu.
W literaturze przedmiotu osoby uzależnione od komórki są także nazywane „fa-

natykami” z uwagi na wagę, jaką do niej przywiązują i trudności ze stawieniem 
czoła rzeczywistości, jeśli są pozbawieni naładowanego aparatu. Prowadzone we 
Włoszech badania i analizy zachowania wykazują, że istnieje kilka podstawowych 
form uzależnienia od telefonu komórkowego (Guerreschi, 2010, s. 210–212): 

• uzależnieni od SMS-ów – to osoby, które odczuwają ciągły przymus pisania 
i czytania wiadomości tekstowych, a nastrój w danym dniu zależy od licz-
by otrzymanych SMS-ów. Zdarzają się nawet takie przypadki, że wysyłają 
z komputera SMS-y do siebie samych lub osób znajdujących się w pobliżu;

• uzależnieni od nowych modeli – to osoby, które muszą mieć najnowsze modele 
aparatów komórkowych wyposażone w najnowocześniejsze funkcje, a często-
tliwość zakupów nowych aparatów wynosi przeważnie około jednego na pięć 
miesięcy i zależy od grupy społecznej, do której zalicza się użytkownik;

• „komórkowi ekshibicjoniści” – to osoby, które przy wyborze aparatu przy-
wiązują wielką wagę do jego koloru i stylistyki oraz do ceny. Aparat zawsze 
trzymają w ręku, prezentując innym funkcje, w jakie jest wyposażony. Pod-
czas gdy dzwonią, mówią bardzo głośno i zanim odbiorą telefon, pozwalają 
mu bardzo długo dzwonić, tak aby wszyscy obecni go usłyszeli. Czasami 
umyślnie każą do siebie dzwonić w chwili, kiedy przebywają w miejscach 
publicznych, i udają, że rozmawiają;

• gracze – to osoby, które każdą wolną chwilę (przerwa w szkole, jazda autobu-
sem) przeznaczają na gry znajdujące się w telefonach komórkowych, a aparat 
staje się konsolą do gry. I nie przestają grać, dopóki nie pobiją nowego rekor-
du;

• SWT (syndrom wyłączonego telefonu) – osoby te obawiają się wyłączyć swój 
telefon. Zawsze przy sobie mają zapasową naładowaną baterię, aby nie po-
zbawić się nagle możliwości korzystania z telefonu. Często też telefonu nie 
wyłączają na noc.

3. Młode pokolenie – pokoleniem fonoholików?
Telefon komórkowy najlepiej ze wszystkich nowoczesnych narzędzi wpisał się 

w panującą kulturę natychmiastowości i jest jednym z jej fundamentów. Każdy ma 
obowiązek być zawsze i wszędzie dostępny, reagować natychmiast, „mieć dostęp 
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i zasięg”, „być w kontakcie”. Telefon komórkowy przeformułował również zasady 
savoir-vivre’u – taktowne i w dobrym tonie jest odebranie telefonu kosztem prze-
rwania konwersacji z osobą stojącą obok, a aroganckie i w złym tonie jest kontynuo-
wanie rozmowy kosztem nieodebrania czy odrzucenia rozmowy telefonicznej. Poza 
tym komórka ma niebagatelny wpływ na umiejętność językową młodzieży, na ich 
ubożejące słownictwo i brak poprawnego wypowiadania się. Ich komunikowanie 
zaczyna ograniczać się do 160 znaków standardowej pojemności SMS-ów (Wiade-
rek, 2012, s. 50). „Dla e-pokolenia wymarzonym medialnym sposobem komunika-
cji stała się komórka, a wśród jej rozlicznych funkcji telefoniczne wysyłanie teks-
towych wiadomości. SMS-y doskonale wyrażają, a zarazem kształtują osobowość 
współczesnej młodzieży” (Goban-Klas, 2002, s. 46).

Telefon komórkowy to niewątpliwie gadżet i symbol epoki młodej generacji, 
bo młodzi ludzie „chłoną wszelkie nowinki techniczne” i są nimi zafascynowani. 
Telefon służy im poza komunikacją, również do rozrywki: grania w gry, słuchania 
muzyki czy robienia zdjęć. Używanie przez nich komórki jest tak naturalne, że nie 
wyobrażają sobie oni bez niej życia. I co więcej, twierdzą, że nie znają ludzi, którzy 
nie posiadają przenośnego telefonu. Wielu nastolatków twierdzi, że „wszyscy korzy-
stają z komórki” – czyli rzeczywistość jest taka, jaką oni postrzegają (Ładyżyński, 
2006, s. 247–258). Dla nastolatków telefon jest rzeczą zastaną i codziennie uży-
waną (podstawowy ekwipunek do szkoły), dlatego nawet najmłodsi dbają o niego, 
jak o swój ubiór, kierując się przy tym modą, która prezentowana jest w reklamach 
(Motow, 2012, s. 466).

Czy współczesna młodzież wyobraża sobie choćby jeden dzień bez telefonu ko-
mórkowego? Niestety, nie! 

Badania przeprowadzone przez Klaudię Kubińską (2010, s. 45–46)3 potwier-
dzają istnienie problemu fonoholizmu wśród młodzieży. 22 osoby przyznały, że 
są uzależnione od telefonu komórkowego. Jako najlepszy sposób kontaktowa-
nia za pośrednictwem komórki młodzi ludzie wybierają wysyłanie wiadomości 
SMS. Duża grupa badanych wysyła dziennie powyżej 36 SMS-ów. 34% badanej 
młodzieży nie potrafi  określić czasu, jaki poświęca na użytkowanie telefonu ko-
mórkowego. Co trzeci z badanych korzysta z komórki poniżej 2 godzin dziennie, 
natomiast dziewięciu badanych mniej niż kilka minut dziennie. Taki sam odsetek 
badanej młodzieży używa telefonu komórkowego powyżej 8 godzin dziennie, co 
oznacza, że w ciągu miesiąca (30 dni) telefon komórkowy pochłania im 10 dni, co 
daje w ciągu całego roku ponad 122 dni. Nieustanne korzystanie z komórki oraz 
noszenie jej przy sobie sprawia, że nawet w nocy człowiek nie jest w stanie jej 
wyłączyć. Często telefon komórkowy zajmuje miejsce na łóżku, na dodatek pod 
poduszką osoby od niego uzależnionej. Ponad połowa badanych w ogóle nie wyłą-
cza telefonu na noc, a swoją komórkę trzyma pod poduszką, na łóżku lub na szafce 
nocnej. Tylko co piąty z badanych wyłącza telefon na noc. Z przeprowadzonych 
badań wynika również, że 87% młodzieży używa telefonu podczas przyjęcia lub 
będąc w dyskotece, 71% w kinie, 69% w szkole, 68% w toalecie, 55% na randce, 
46% u lekarza, 37% u kosmetyczki i fryzjera, 29% w teatrze, 19% w muzeum 
i taki sam odsetek w kościele.

3  W badaniach wzięło udział 100 uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. 
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Jednym z objawów uzależnienia od telefonu komórkowego jest spoglądanie na 
komórkę bez uzasadnionej przyczyny. Badania wskazują, iż młodzież (w większości 
dziewczęta) swoje zachowanie tłumaczy koniecznością sprawdzenia, czy nie dostała 
SMS-a, czy ktoś nie próbował się z nią skontaktować lub czy nie „puszczał sygna-
łu”. Młodzi ludzie nie potrafi ą rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi i nie 
wyobrażają sobie przyszłości bez niego. Respondenci deklarowali, że zapomnienie 
telefonu wywoływało u nich takie stany emocjonalne i odczucia, jak: zdenerwowa-
nie, złość, odczuwalny brak czegoś ważnego, utrata poczucia czasu, zakłopotanie, 
pustka, dramat, zawód, strach. Określali to tak: „Czułam jakby mi go ktoś ukradł; 
Czułam pustkę, przygnębienie; Czułam się dziwnie. Wolę mieć telefon przy sobie; 
Czułam brak czegoś ważnego, nie mogłam się bez niego skupić; Czułam, że czegoś 
mi brakuje i że telefon jest mi bardzo potrzebny; Czułam się jakbym nie zabrała 
ważnej rzeczy. Czułam się nieswojo; Czułem się beznadziejnie, jakby mi czegoś 
brakowało przy sobie; Bałam się, że ktoś może zadzwonić podczas mojej nieobec-
ności; Czułam się, jakbym była bez ręki” (Kubińska, 2010, s. 47).

Jak stwierdza Klaudia Kubińska (2010, s. 48), prawie połowa badanych respon-
dentów uważa, że potrafi liby żyć bez komórki. W grupie tej większa część jest 
zdania, że używanie telefonu komórkowego nie powoduje żadnych negatywnych 
konsekwencji. Natomiast 34% badanej młodzieży deklaruje, iż nie wyobraża so-
bie życia bez telefonu komórkowego. Część z nich zna i jest w stanie wymienić 
negatywne skutki nadużywania komórki, jednak świadomość ujemnych następstw 
nadużywania telefonu nie jest dla badanych dostatecznym argumentem za ograni-
czeniem korzystania z komórki. Przywiązanie do tego mobilnego gadżetu jest sil-
niejsze niż ryzyko, jakie niesie ze sobą nieustanne jego używanie. Uczniowie wy-
mieniali negatywne następstwa, jakie mogą powstać w wyniku nieodpowiedniego 
i przesadnego używania telefonu. Są to: powstanie uzależnienia, straty materialne, 
choroby, działanie rakotwórcze, bóle głowy, pogorszenie słuchu, pogorszenie wzro-
ku, bóle palców, bezpłodność, choroby serca, uszkodzenie kory mózgowej, zaburze-
nie pamięci, „zabieranie” dużej ilości czasu, opuszczenie się w nauce, brak kontaktu 
wzrokowego z rozmówcą, niechciane kontakty.

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest stosunkowo nową formą wśród 
uzależnień. Dzieci i młodzież to te grupy, które są najbardziej zagrożone, ponie-
waż używają telefonu w dużo większym zakresie niż dorośli oraz szybciej popadają 
w nałogi. Badania wskazują, iż 64% młodzieży jest świadoma uzależnienia się od 
komórki. Według nich, o uzależnieniu mogą świadczyć następujące przejawy: nie-
możność życia bez telefonu, ciągłe wysyłanie SMS-ów, częste używanie telefonu, 
ciągłe korzystanie z komórki – niezależnie od miejsca i czasu, nierozstawanie się 
z nim „na krok”, noszenie telefonu przy sobie i ciągłe spoglądanie na niego, wy-
konywanie wszystkich czynności z telefonem w ręku, ciągłe patrzenie na telefon, 
niedostrzeganie tego, co dzieje się wokół. A tak badani uczniowie określali uzależ-
nienie: „Uzależnienie to mieć telefon zawsze przy sobie. Wydaje mi się, że połowa 
nastolatków jest uzależniona i ja w pewnym sensie też do nich należę; Bez niego 
głupio się czuję; Może wywołać agresję, nie pozwala normalnie funkcjonować; Pi-
sać o wszystkim i do wszystkich byle tylko używać telefonu; Pisanie bezsensow-
nych esemesów, dzwonienie bez celu tylko po to, aby poplotkować, ściąganie gier, 
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muzyki na telefon; Nie można wytrzymać bez telefonu nawet kilka minut. Jest się 
wtedy rozdrażnionym i złym; W różnych instytucjach, w których nie wolno korzy-
stać z telefonu, ta osoba korzysta – nie może bez niego żyć; Uważam, że można 
być uzależnionym od telefonu i przejawia się to w taki sposób, że większość czasu 
spędzamy przed telefonem, trudno nam się z nim rozstać; […]” (Kubińska, 2010, 
s. 48–49). 

TNS OBOP w ramach kampanii „Uwaga! Fonoholizm” przeprowadził badanie 
„Młodzież a telefony komórkowe”4. Z raportu tego wynika, iż komórki są jednym 
z największych nałogów osób w wieku 12–19 lat, oraz że młodzież nie wyobraża so-
bie życia bez telefonu. Uczniowie korzystają z komórek na lekcjach, na przerwach, 
w domu, a także w trakcie czasu wolnego. 68% nastolatków uważa telefony za nie-
zbędne narzędzie dostępu do informacji i taki sam odsetek jest zdania, że są one 
źródłem rozrywki i utrzymania kontaktów towarzyskich. 36% polskich nastolatków 
nie wyobraża sobie życia bez komórek, a 27% zastrzega, że zawsze wróci do domu 
po komórkę, jeśli zapomni jej z domu. Natomiast 28% przyznaje się, że jeśli nie ma 
jej przy sobie, to odczuwa niepokój. 76% uczniów wykorzystuje telefon do wysy-
łania SMS-ów, 70% przede wszystkim do dzwonienia, a 65% badanych codziennie 
słucha muzyki. 92% młodzieży zdarza się robić komórką zdjęcia i nagrywać fi lmy. 
Okazuje się, że aż 60% badanych nastolatków korzysta z telefonu komórkowego 
nawet podczas lekcji, 55% podczas obiadu rodzinnego, a 28% w kinie.

Uzależnienie od telefonu występuje w korelacji z psychiczną presją jego posia-
dania i niemożliwością funkcjonowania bez komórki. W wielu przypadkach ludzie 
zależni od telefonu zaprzeczają, że ten problem ich dotyczy i nie przyznają się do 
tego, że są fonoholikami, ale jednocześnie nie są w stanie wyobrazić sobie życia bez 
posiadania telefonu komórkowego. Jest to sygnał niepokojący o silnie działających 
mechanizmach obronnych, które ograniczają osobie uzależnionej dotarcie do odkry-
cia prawdy. Człowiek, który jest uzależniony, ma podmiotowe przekonanie, że jest 
w stanie kontrolować swoje zachowanie oraz towarzyszące im stany emocjonalne. 
Zaprzeczanie stanowi czynnik uniemożliwiający udzielenie pomocy osobie uzależ-
nionej. W tej sytuacji ważne jest, aby poszerzyć wiedzę na temat niekontrolowanego 
i nieodpowiedniego użytkowania telefonów komórkowych oraz zagrożeń, jakie ze 
sobą niesie. Z jednej strony to szkoła, realizująca m.in. funkcję socjalizacyjną, po-
winna kłaść nacisk na istotę, jaką spełnia komórka wśród dzieci i młodzieży, tak 
jak uczyć odpowiedzialnego i właściwego z niej korzystania. Proces edukacyjny 
powinien zawierać treści zorientowane na wykształcenie u dzieci i młodzieży zwy-
czaju korzystania z telefonów komórkowych w sposób, który nie zagraża zdrowiu, 
bezpieczeństwu oraz kontaktom międzyludzkim. Z drugiej zaś strony wskazane by-
łoby zwrócenie uwagi rodzicom, opiekunom i wychowawcom na zagrożenia będące 
skutkiem niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych, a ponad wszystko 
na prawdopodobieństwo wytworzenia się silnej zależności psychicznej (Kubińska, 
2010, s. 49). 

4  Ogólnopolskie badanie „Młodzież a telefony komórkowe” zrealizowane w dniach 2–6 mar-
ca 2011 r. przez TNS OBOP na reprezentatywnej grupie 400 Polaków w wieku 12–19 lat. Badanie 
zostało przeprowadzone na zlecenie Internetq Poland sp. z o.o., inicjatora kampanii edukacyjnej 
„Uwaga! Fonoholizm”.
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Pomimo licznych zalet, jak poczucie bezpieczeństwa czy kontakt z najbliższymi, 
komórka stała się źródłem wielu problemów, gdyż młodzi ludzie niepostrzeżenie 
poświęcają jej coraz więcej czasu. Młodzież nie prowadzi notesu, nie używa zegar-
ka, nie nakręca budzika przed snem, ponieważ wszystkie te funkcje ma w telefonie 
(Jakubowska, 2009, s. 166). Przeprowadzone badania zarówno przez Kubińską, jak 
i TNS OBOP dowodzą, że młodzi ludzie w Polsce coraz bardziej przywiązują się do 
telefonu komórkowego. Traktują go jako element codziennego życia i nie zwracają 
uwagi na fakt, że tak duża częstotliwość jego używania może prowadzić do uzależ-
nienia zwanego fonoholizmem.

Zakończenie
Pytanie: co robi człowiek bez telefonu komórkowego? Odpowiedź: nie żyje. 

Żart sprzed kilku lat stał się szybko spełnioną przepowiednią (Kołodziejczyk, 2006, 
s. 6). Dla współczesnych nastolatków komórka to naturalny element rzeczywisto-
ści, narzędzie komunikowania oraz centrum rozrywki, które coraz częściej zaczyna 
spełniać funkcję modnego gadżetu. Młodzież XXI w. bywa określana „pokoleniem 
SMS”. Zbyt duże przywiązanie do telefonu komórkowego może prowadzić do fo-
noholizmu – coraz bardziej spotykanego nałogu. Kluczem do uporania się z fono-
holizmem, podobnie jak przy innych uzależnieniach, jest dotarcie do problemów, 
które są rzeczywistą przyczyną uzależnienia. Dlatego tak ważne jest uświadomienie 
młodym ludziom, że komórka to bardzo użyteczne narzędzie, które może ułatwiać, 
przyspieszać komunikację, ale nie może dominować w życiu i być nieodłącznym 
elementem tożsamości młodzieży.
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u młodzieży
Pathologization of the political culture among youth

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest negatywnym zjawiskom obserwowanym 
w obrębie współczesnej kultury politycznej. Opisywane zjawiska są bezpośred-
nim efektem coraz większej integracji systemów komunikowania ze sferą kultu-
ry politycznej (coraz silniejszej zależności kultury politycznej od nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych). Jest to również próba argumenta-
cji na rzecz tezy o determinacji kultury politycznej przez wszechobecną kulturę 
masową.
Słowa kluczowe: agresja, cyberprzemoc, kultura polityczna, patologizacja
Abstract: The paper deals with the negative phenomena observed in the con-
temporary political culture. The described phenomena are a direct result of the 
increasing integration of systems of communications with the sphere of political 
culture (increasingly strong dependence of political culture on the modern infor-
mation and communication technologies). It is also an attempt to arguments for 
thesis of determination of the political culture by the omnipresent mass culture. 
Keywords: aggression, cyber-bullying, political culture, pathologization

Wprowadzenie
Podstawową płaszczyzną analizy kształtu kultury politycznej, wykorzystaną dla 

celów tego opracowania, jest globalna przestrzeń teleinformatyczna (cyberprze-
strzeń). Jednym z podstawowych determinantów współczesnej kultury politycznej 
są obecnie systemy komunikowania masowego. Podstawowym systemem komu-
nikowania masowego (obok telewizji), który w bodajże największym stopniu wy-
warł (i wywiera) wpływ na kształt współczesnych społeczeństw, jest – rzecz jasna 
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– Internet. Kultura od zawsze uzależniona była od komunikacji, która umożliwia 
jej twórcze przetwarzanie i ciągłość – związek ten jest również właściwy kulturze 
politycznej. Od dłuższego już czasu przedstawiciele różnych nauk (głównie spo-
łecznych), a także politycy i publicyści podnoszą problem wysokiego stopnia agresji 
w dyskursie politycznym. Co bardzo istotne, jedną z przyczyn takiego stanu rze-
czy jest coraz większy udział ludzi młodych w szeroko rozumianych zjawiskach 
politycznych. Podstawowym środkiem partycypacji młodzieży w tym obszarze są 
nowoczesne media elektroniczne. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie i omówie-
nie Internetu jako przestrzeni uczestnictwa w kulturze politycznej oraz refl eksja na 
temat patologicznych aspektów takiego cyberuczestnictwa. 

Wpływ Internetu na zwiększony udział młodzieży w życiu politycznym wyni-
ka z technicznych i strukturalnych właściwości globalnej sieci komputerowej – jej 
powszechnej dostępności oraz zdecentralizowanej struktury. Z pewnością w grę 
wchodzi również naturalna tendencja do łatwiejszego opanowywania pojawiających 
się nowych rozwiązań technologicznych przez ludzi młodych lub bardzo młodych, 
ujawniająca się praktycznie od początku postępu technologicznego. Wedle informa-
cji zawartych w raporcie z kompleksowego badania polskich użytkowników Inter-
netu: „Czynnikiem, który [...] dzieli dorosłych jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe, 
jest wiek. Im młodsi badani, tym większa szansa, że używają sieci, natomiast im 
starsi, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdą się w grupie nieużywających 
Internetu” (Wenzel, Feliksiak, Toczyski, 2009, s. 9–10). 

Ponadto, jak podaje Van Dijk, nowoczesne technologie (a przede wszystkim 
globalna sieć komputerowa) doprowadziły do zjawiska otwarcia i uspołecznienia 
świata polityki, dając ludziom (w tym również – a może nawet przede wszystkim – 
osobom młodym) możliwość swobodnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kul-
turze politycznej. To wszystko sprawia, że Internet postrzegać można jako narzędzie 
prowadzące do upolitycznienia swoich użytkowników, w ogromnym stopniu ludzi 
młodych.

1. Podstawowe zagadnienia
W związku z coraz większym zaangażowaniem młodzieży w politykę, a tym sa-

mym w związku z jej wyraźnie zwiększonym uczestnictwem w kulturze politycz-
nej, pojawiają się liczne przypadki patologizacji tejże kultury: agresywna retoryka 
pojawiająca się w wielu dyskusjach dotyczących sytuacji politycznej, zrzeszanie się 
w nieformalne grupy o skrajnych poglądach, groźby oraz nękanie za pośrednictwem 
nowoczesnych technologii itd. Problem patologizacji kultury politycznej wśród mło-
dzieży ma zatem ścisły związek ze zjawiskiem cyberprzemocy. W zasadzie więk-
szość przejawów patologizacji kultury politycznej w cyberprzestrzeni zaliczyć moż-
na właśnie do kategorii cyberprzemocy: jak chociażby najczęściej odnotowywana 
wzajemna wymiana obelg na forach dyskusyjnych, w komentarzach skojarzonych 
z materiałami publikowanymi na portalach informacyjnych (przy czym problem ten 
dotyczy także najpopularniejszych portali), groźby przesyłane kanałami publiczny-
mi, jak również drogą mailową lub za pomocą telefonii. W skrócie cyberprzemoc 
określić można mianem agresji dokonywanej przede wszystkim drogą elektroniczną, 
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której podstawowymi nośnikami są komputer, telefon komórkowy oraz – rzecz jas-
na – Internet (Pyżalski, 2011, s. 41). Jak odnotowują badacze zajmujący się tym 
zjawiskiem, przyczyny prowadzące do wzrostu agresji i przemocy w multimediach 
elektronicznych, a tym samym do patologizacji elektronicznej komunikacji, są gene-
ralnie tożsame z przyczynami rodzącymi klasycznie pojmowaną przemoc i agresję 
(Sarzała, 2009, s. 247–248). Zaliczyć można do nich między innymi:

• niekorzystną sytuację ekonomiczną,
• niepowodzenia życiowe,
• konsumpcjonizm i materializm (jako podstawowe wartości nieustannie pro-

mowane przez współczesną kulturę masową),
• brak stabilności uczuciowej, 
• brak akceptacji,
• obecność zachowań agresywnych w przekazach medialnych (pamiętać nale-

ży, że agresja jest stałym elementem współczesnej kultury masowej) (Sarzała, 
2009, s. 247–248).

Kwestia agresji w przestrzeni medialnej od lat stanowi szeroko dyskutowany 
problem zarówno na płaszczyźnie stricte naukowej, jak i poza nią. Pomimo wielu, 
często różnych opinii na temat zależności między agresją w środkach masowego 
przekazu a agresją odnotowywaną w świecie rzeczywistym, wielce prawdopodob-
ne wydaje się być założenie, że taki przekaz nie pozostaje bez wpływu na świa-
domość i zachowanie osoby młodej, doświadczającej dopiero wczesnego procesu 
socjalizacji, w tym również socjalizacji politycznej, którą określić można jako sze-
reg czynników (m.in. sposób wychowywania dzieci) wpływających na ostateczny 
kształt orientacji politycznej. Procesy te przebiegają często w sposób dla jednostek 
nieuświadomiony (Cwalina, Falkowski, 2005, s. 62–63).

Skrótowego chociażby omówienia wymaga również tytułowa kategoria kultury 
politycznej. Ten właściwy naukom politycznym termin odnosi się do całokształtu 
„postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących wzajemnych stosunków władzy 
i obywateli” (Wiatr, 1999, s. 189). Klasyczna koncepcja kultury politycznej zapo-
czątkowana pracami Gabriela Almonda i Sidneya Verby wyróżnia jej trzy idealne 
modele:

• model „parafi alny” – charakteryzuje się brakiem partycypacji jednostek 
w szeregu zjawisk o naturze czysto politycznej. Tutaj obywatele (poddani) 
wykazują całkowity brak zainteresowania systemem politycznym,

• model „poddańczy” – odznaczający się silnym systemem politycznym oraz 
niskim uczestnictwem obywateli w życiu politycznym,

• model „uczestniczący” – dla którego właściwy jest wysoki stopień partycypa-
cji jednostek w życiu politycznym. 

Trzy wymienione tutaj modele stanowią, jak to zostało zauważone, pewne teo-
retyczne byty idealne, dlatego w obserwowanej rzeczywistości politycznej w więk-
szości przypadków odnajdujemy różne ich konfi guracje (modele mieszane). Kul-
tury politycznej nie należy zatem mylić z jakimś obowiązującym umownie syste-
mem (kodeksem) etycznym stanowiącym zbiór zasad właściwego postępowania 
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politycznego. Jeśliby tak bowiem było, moglibyśmy w odniesieniu do jakiegoś spo-
łeczeństwa powiedzieć, że np. nie ma kultury politycznej. Tymczasem kultura poli-
tyczna jest zjawiskiem permanentnym – występuje nieustannie wszędzie tam, gdzie 
jednostki łączą się w większe grupy społeczne. Można zatem przyjąć że analizujemy 
przypadki patologizacji w odniesieniu do „uczestniczącego” modelu tejże kultury, 
będące właśnie konsekwencją zwiększonego w niej uczestnictwa ludzi młodych. 

Internet oferuje swoim użytkownikom mnogość form uczestnictwa w kulturze 
politycznej, za najpowszechniejsze z nich uznać należy:

• strony internetowe instytucji publicznych (umożliwiające obywatelom wyko-
nywanie szeregu czynności, załatwianie szeregu spraw online, bez koniecz-
ności osobistego stawiania się w danym urzędzie czy instytucji),

• strony internetowe polityków lub ugrupowań politycznych,
• strony internetowe organizacji i grup społecznych (ofi cjalnych i nieofi cjal-

nych),
• blogi polityczne, tak polityków, jak i komentatorów treści politycznej,
• profi le na portalach społecznościowych (zarówno profi le polityków, jak i kon-

ta „fi kcyjne”, zaangażowane politycznie),
• dyskusje w ramach komentarzy towarzyszących informacjom publikowanym 

na portalach informacyjnych (przy czym chodzi tu zarówno o informacje 
stricte polityczne, jak i inne: pobieżna nawet analiza wypowiedzi pod różne-
go rodzaju artykułami udowadnia, że nawet jeśli temat tekstu znacząco od-
biega od kategorii zjawisk stricte politycznych, to i tak komentatorzy bardzo 
często sprowadzają dyskusję do konfrontacji poglądów politycznych),

• e-mailing (przyjmujący bardzo często formę spamu),
• banery reklamowe,
• sondy internetowe badające opinię publiczną.

To jedynie najpopularniejsze przykłady, pamiętać jednak należy, że wyliczenie 
to nie jest katalogiem zamkniętym. Jako dodatkową, niebagatelnie pojemną katego-
rię wymienić należy całokształt przetwarzanej w cyberprzestrzeni treści, całokształt 
sieciowej komunikacji, a więc interakcji nawiązywanej przez pojedynczego użyt-
kownika. Jego wirtualne otoczenie, grupa, w ramach której wymienia poglądy, apro-
buje bądź kłóci się na gruncie ideologicznym, to wszystko również kształtuje taką, 
a nie inną formę kultury politycznej. Jest to kategoria najtrudniejsza do opisania 
chociażby z tego powodu, iż ma zindywidualizowany charakter.

2. Bezkarność w Internecie – nieświadomość czy celowe 
działanie?
Badania psychologiczne udowadniają (Strzelecki, Pawlak, 2012, s. 147–156), że 

internauci funkcjonujący w warunkach przekonania o własnej anonimowości zna-
cząco zaostrzają sposób i styl prowadzonej przez siebie komunikacji, wzbogacając 
ją o agresywne elementy. Przekonani o bezkarności oraz braku odpowiedzialności 
za swoje zachowanie użytkownicy sieci znacznie częściej przekraczają określone 
bariery, popychając dyskurs polityczny ku nowym, obniżonym standardom. Co 
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interesujące, w świadomości społeczeństw coraz bardziej upowszechnia się wiedza 
na temat iluzoryczności anonimowości w sieci. Poszczególni użytkownicy są w ra-
zie konieczności dość łatwo identyfi kowani, a znakomita większość sieciowej ko-
munikacji jest w rozmaity sposób archiwizowana. Pomimo tego wciąż jednak jeste-
śmy świadkami agresywnych zachowań i wypowiedzi użytkowników Internetu. Jest 
to o tyle zastanawiające, że z jednej strony, jak zostało to już odnotowane, młodzi 
ludzie mają zwiększone możliwości adaptacyjne nowych technologii, łatwiej rozu-
mieją logikę współczesnych systemów komunikowania, ich możliwości i ogranicze-
nia. Skłania to do prostego przypuszczenia, iż młodzi użytkownicy globalnej sieci 
komputerowej zdają sobie sprawę (lub przynajmniej powinni zdawać sobie sprawę) 
z faktu braku wspomnianej pełnej anonimowości, a w związku z tym także z faktu 
pełnej (lub chociażby częściowej) odpowiedzialnością za swoje postępowanie. 

Komentując kwestię prywatności w sieci oraz świadomości jej braku lub ograni-
czenia, Stephen Fry stwierdza: „Niektórych zmian raz puszczonych w ruch nie da się 
cofnąć, nawet jeśli są utrapieniem. […] Działa tu współczynnik zysku i ryzyka. Zysk 
jest zawrotny, zamiast z niego rezygnować, wolimy oswoić ryzyko” (Krotoski, 2010). 

Rysuje się zatem dosyć ponura wizja, zgodnie z którą młodzi ludzie, zorientowa-
ni przynajmniej w stopniu podstawowym w specyfi ce sieciowej komunikacji zwią-
zanej z brakiem anonimowości, świadomie bagatelizują ten fakt, podnosząc poziom 
agresji dyskursu politycznego (i nie tylko, czego dowodem jest szereg problemów 
związanych z innymi formami cyberprzemocy). Z kolei według Lee Siegela, „Inter-
net nie jest lekiem na ludzkie słabości. On je wzmacnia i uwypukla. Podobnie jest 
z zaletami” (Krotoski, 2010). 

Kwestia obecności cyberprzemocy w kulturze politycznej ciekawie korespon-
duje z problemem agresji oraz destrukcyjności. Interesującą koncepcję ludzkiej de-
strukcyjności proponuje Fromm, ujmując agresję w perspektywie materialistycznej. 
Podejście materialistyczne uzależnia poziom agresji od poziomu rozwoju życia spo-
łecznego (którego elementem jest rzecz jasna standard życia). 

Według tego podejścia, postępowy rozwój życia społecznego (wyrażający się 
m.in. przez większy standard życia) prowadzi do spadku poziomu agresji. Spojrze-
nie to jest o tyle interesujące, że – jak zauważają analizujący je badacze – opisaną tu 
zależność odnieść można nie tylko do jednostek, lecz także szerszych zbiorowości 
(całych społeczeństw). Fromm dokonuje rozdziału między instynktem – uzależnio-
nym od czynników biologicznych, a charakterem, który jest pochodną czynników 
kulturowych. „Zdaniem frankfurckiego fi lozofa człowiek jest swoistym wybrykiem 
natury w porównaniu z całym światem zwierzęcym, jako, że nastąpiła u niego re-
dukcja instynktownego repertuaru zachowań. Ogromnemu rozszerzeniu uległa zaś 
skala agresji przybierając postać destrukcyjności, sadyzmu, okrucieństwa i żądzy 
zniszczenia” (Borkowski, 2006, s. 28). 

Fromm rozróżnia również agresję złośliwą, dla której podstawową platformę roz-
wojową stanowią wszelkiego rodzaju czynniki społeczne, oraz obronną – która po-
zostaje niezbywalnym elementem natury ludzkiej jako jeden z jej instynktów. W ta-
kim ujęciu za patologizację kultury politycznej w cyberprzestrzeni (jak również poza 
nią) odpowiedzialny jest złośliwy rodzaj agresji. Atakom dokonywanym w oparciu 
o tę właśnie formę agresji towarzyszy charakterystyczny mechanizm dehumanizacji 
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ofi ary. Jak odnotowuje Fromm: „Wszystkie rządy w wypadku wojny próbują wzbudzić 
u swoich obywateli poczucie, że wróg nie jest ludzki. Nie nazywa się go właściwym 
imieniem, ale innym. [...] Kiedy chce się ułatwić swojej stronie zniszczenie żywych 
istot ludzkich strony przeciwnej, należy przepoić własnych żołnierzy poczuciem, że ci, 
których trzeba zarżnąć, nie są osobami” (Fromm, 1999, s. 136–137). 

Podobny mechanizm dostrzec można na poziomie jednostkowym w większości 
zaognionych dyskusji i sporów toczonych w przestrzeni teleinformatycznej, asump-
tem których jest sfera polityki. Dyskutanci (czy raczej osoby obrzucające się wza-
jemnie obelgami) bardzo często dehumanizują drugą stronę przez przypisanie jej 
do jakiejś szerszej kategorii (powszechnie nieakceptowanej) o jednoznacznie nega-
tywnych konotacjach. Pojawiają się np. określenia: „esbecy”, „bolszewicy”, „stali-
nowcy”, „zdrajcy” itp. – w odniesieniu do osób ujawniających poglądy lewicowe 
(w wielu przypadkach obecnie także liberalne), z drugiej strony pojawiają się okre-
ślenia „faszyści”, „nacjonaliści”, „naziści” itp. – w odniesieniu do osób ujawniają-
cych w swoich wypowiedziach poglądy prawicowe. 

Zakończenie
Podsumowując, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż przejawy patologizacji 

kultury politycznej ludzi młodych, tak powszechnie obserwowane w cyberprzestrze-
ni, w znacznej mierze uzależnione są od standardu życia (wielu badaczy wskazuje na 
wyraźną zależność między agresją a sytuacją materialną). Można zatem spodziewać 
się, że wzmożony poziom agresji w polskiej kulturze politycznej, z czasem – w miarę 
polepszania się sytuacji ekonomicznej – zacznie maleć. Dokonując zwięzłej synte-
zy niniejszego wywodu, podkreślić należy raz jeszcze, że obserwowany w ostatnim 
czasie wzrost agresji dyskursu politycznego związany jest z faktem gwałtownego 
„upolitycznienia” (socjalizacji politycznej) ludzi młodych, za które odpowiedzialny 
jest Internet (przez udostępnienie ogromnej liczby form uczestnictwa w kulturze po-
litycznej). Pomimo iż globalna sieć komputerowa nie jest już fenomenem zaskakują-
co nowym [warto pamiętać, że otwarcie sieci dla biznesu i większości jej „szarych” 
użytkowników nastąpiło na początku lat 90. XX w. (Castells, 2003)] jego udział 
w zjawiskach natury politycznej wciąż wzrasta. Dzieje się tak m.in. ze względu na 
wciąż powiększający się zasięg sieci (nie jest już ona domeną ani wąskiej grupy elit, 
ani nawet klasy średniej), jak również ze względu na udoskonalanie usług siecio-
wych rozszerzających zakres komunikacji politycznej – zarówno ze strony polity-
ków czy ugrupowań politycznych (lub różnego rodzaju formalnych i nieformalnych 
grup społecznych), jak i ze strony użytkowników (a zatem wyborców oraz komen-
tatorów sceny politycznej). Można zatem założyć (i jest to wizja dosyć pozytywna), 
że w miarę upływu czasu styl dyskursu politycznego toczonego w obrębie cyber-
przestrzeni osiągać będzie coraz większy poziom stabilizacji. Internet jest przecież 
medium pod wieloma względami podobnym do mediów „tradycyjnych” – podobnie 
jak w przypadku prasy, istnieją tytuły (tu strony internetowe, portale itp.) będące 
tabloidami oraz te, które przeznaczone są dla bardziej wyrafi nowanego odbiorcy. 
Stabilizacja dyskursu politycznego oznaczać będzie zatem przesunięcie agresji 
w cyfrowej kulturze politycznej w kierunku określonych zakątków Internetu, które 
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z czasem przybrać mogą formę niszową (na razie jednak agresja, o której tu mowa, 
w różnych formach obserwowana jest w większości komunikacji multimedialnej, 
w tym także w tzw. mediach mainstreamowych). 

Bibliografi a:
Opracowania zwarte:
1. Almond G.A., Verba S. (1995). Problem kultury politycznej, [w:] Władza i społe-

czeństwo. J. Szczupaczyński (red.), Warszawa: SCHOLAR.
2. Banaszak G., Kmita J. (1994). Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Warszawa: 

Instytut Kultury.
3. Borkowski R. (2006). Terroryzm ponowoczesny. Toruń: Wydawnictwo Adam Mar-

szałek.
4. Castells M. (2003). Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i spo-

łeczeństwem. Poznań: REBIS.
5. Castells M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
6. Castells M. (1999). The Power of Identity. Oxford: Blackwell Publishers.
7. Cwalina W., Falkowski A. (2005). Marketing polityczny, perspektywa psycholo-

giczna. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.
8. Dijk van J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9. Fromm E. (1999), Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: REBIS.
10. Mrozowski M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Ofi -

cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
11. Pawlak P. (2012), Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego. Poznań: Wy-

dawnictwo PTPN.
12. Pawłowska A. (1995). Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informa-

cyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
13. Pyżalski J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Wydaw-

nictwo GWP.
14. Sarzała D. (2009). Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych – 

aspekty psychologiczne i etyczne, [w:] Cyberświat możliwości i zagrożenia. A. An-
drzejewska, J. Bednarek (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

15. Sokołowski M. (2005). Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo infor-
macyjne. Elbląg: ALGRAF.

16. Strzelecki W., Pawlak P. (2012). Deindywidualizacja w Sieci i w środowisku wielko-
miejskim, [w:] Studia Informatica nr 29: Informatyka w mieście – w społeczeństwie 
informacyjnym. A. Szewczyk (red.), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego.

17. Wiatr J. (1999). Socjologia polityki. Warszawa: SCHOLAR.

Czasopisma:
1. Pyżalski J. (2009). Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawi-

ska. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 1(26).
2. Wenzel M., Feliksiak M., Toczyski P. (2009). Portret Internauty. CBOS i Gazeta.pl.

Netografi a:
1. Krotoski A. (2010). Virtual Revolution. Part 3, fi lm dokumentalny, BBC.





Barbara Janina Grzyb
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach

Danuta Ulewicz-Adamczyk
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Problematyka uzależnień 
a niepełnosprawność człowieka – ujęcie 
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Problem of addictions in human disability – theoretical 
approach to specifi c spheres

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu było przybliżenie problematyki wy-
branych uzależnień osób niepełnosprawnych. W części wprowadzającej omó-
wiono ogólny charakter uzależnień człowieka, a także odniesiono się do aspek-
tu defi nicyjnego w ujęciu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfi kacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych. W artykule zaprezentowano – w ujęciu wielu au-
torów, takie uzależnienia, jak: „siecioholizm”, „uzależnienie od innych ludzi”, 
„alkoholizm” „lekomanię” i „narkomanię” jako najczęściej ujawniane wśród 
osób o niepełnej sprawności.
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Abstract: The purpose of this article is to shed some addiction issues of people 
with disabilities. In the introductory part it is discussed the general nature of 
human addiction and the main defi nitions of this subject according to the Inter-
national Statistical Classifi cation of Diseases and Health Problems. This paper 
presents – indicated by a number of authors – such addictions as: “IAS” (Internet 
Addiction Syndrome), “addiction to other people”, “alcoholism” “drug abuse” 
and “drug addiction” as the most frequent addictions revealed among people 
with disablements.
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Wprowadzenie 
Współczesne dyskusje środowisk naukowych dotyczące problemów społecz-

nych XXI w. coraz częściej zwracają uwagę na ciągle rozszerzającą się identyfi kację 
zróżnicowanych uzależnień człowieka. Patrząc z perspektywy lat na charakter, jak 
i stopień uzależnień, to możemy powiedzieć, iż zmienił się on diametralnie. Poja-
wiają się różne, dotąd mało znane formy nałogów, takie jak: netoholizm (Płachciń-
ska, 2006, s. 6–10); fonoholizm (Guerreschi, 2006, s. 197–222; Jędrzejko, Morań-
ska, 2013, s. 251 i dalsze), anoreksja (Augustynek, 2011), bigoreksja (Augustynek, 
2011), zakupoholizm, pracoholizm, lekomania, patologiczny hazard czy też silna 
potrzeba utrzymywania głębokich więzi emocjonalnych itp. Mimo tak licznych od-
mian nałogów do najbardziej znaczących w dalszym ciągu zaliczamy alkoholizm, 
narkomanię, nikotynizm, netoholizm i środki farmakologiczne. Można zatem zadać 
pytanie o to, czym jest uzależnienie? 

Zgodnie z defi nicją „uzależnienie jest to nabyta silna potrzeba wykonywania ja-
kiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Niezależnie od objawów uzależ-
nienie można określić jako organiczny, psychiczny lub psychosomatyczny przymus 
zaspokajania jakiejś potrzeby” (Becelewska, 2005, s. 44; za: Cekiera, 1998). Ponad-
to autorka podkreśla, iż uzależnienie jest mentalnym lub organicznym ześrodkowa-
niem na tej potrzebie, która stoi na czele hierarchii wartości danej jednostki (Bece-
lewska, 2005, s. 44). Z kolei defi nicja zespołu uzależnienia wg Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfi kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) wskazuje, 
iż: „zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fi zjologiczne, które 
rozwijają się po wielokrotnym użyciu danej substancji, i które zazwyczaj obejmują 
silną potrzebę przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, 
uporczywe używanie pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowa-
nia środków ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem 
występowanie objawów fi zycznych zespołu abstynencyjnego. Zespół uzależnienia 
może dotyczyć pojedynczej substancji psychoaktywnej (np. tytoniu, alkoholu lub 
diazepamu), określonej klasy substancji (np. opioidów) bądź wielu różnych środków 
wykazujących odmienne właściwości farmakologiczne”. 

Warto jednak podkreślić, że istnieją pewne uwarunkowania, dzięki którym mo-
żemy bezspornie stwierdzić stan uzależnienia danej jednostki. Na szczególną uwagę 
zasługują tu sugestie Andrzeja Augustynka (2011) wskazujące na występowanie co 
najmniej trzech z sześciu objawów wymienianych przez DSM-IV, mianowicie: 

• silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji, względnie 
wykonania pewnych czynności, 

• trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od zażycia środka czy 
wykonania czynności (zachowania kompulsywne), 

• wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane bra-
kiem dostępu do kasyna), 

• zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efek-
tu konieczne jest przyjmowanie coraz wyższych dawek substancji lub częst-
szego i dłuższego wykonywania pewnych czynności, 

• utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem 
się, 
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• przyjmowanie środka lub wykonywanie czynności mimo bezspornych dowodów 
na ich destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne osoby (np. picie 
alkoholu pomimo stwierdzenia marskości wątroby czy groźby rozpadu rodziny).

W tych okolicznościach nie można ominąć kwestii uzależnienia psychicznego, 
gdyż – jak czytamy w artykule Psychiczne i biologiczne podłoże uzależnień (2002) – 
dostrzegamy szereg argumentów przemawiających za stwierdzeniem, iż wzajemne 
zależności między psyche a biologiczną stroną funkcjonowania człowieka stanowią 
taki układ, iż zawsze występują łącznie. Jednak zgodnie z defi nicją DSM-IV uza-
leżnienie psychiczne (ang. psychological dependence) jest to nabyta silna potrzeba 
stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której nie-
spełnienie nie prowadzi do poważnych fi zjologicznych następstw. Jego cechy to:

• wzrost napędu związanego z poszukiwaniem środka uzależniającego,
• wzrost tolerancji na działanie środka (obniżenie efektu przyjemności, który 

on dostarcza),
• kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia,
• osłabienie woli,
• obsesja brania i natręctwa myślowe utrzymujące się i nawracające nawet po 

wieloletniej abstynencji,
• samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej czynności 

(związane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi),
• fi zyczne wyniszczenie, brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze środ-

kiem i jego zdobywaniem (Uzależnienie psychiczne – Klasyfi kacja DSM-IV).

Zjawisko (stan) uzależnienia zawiera w sobie wiele uwarunkowań, jednak Ka-
tarzyna Wasilewska-Ostrowska (2010, s. 108) zauważa, iż psychiczne uzależnienie 
to nic innego, jak uporczywe, nawracające myśli o środku odurzającym. Człowiek 
nie jest w stanie skoncentrować się na niczym innym, szczęście osiąga dopiero 
wówczas, gdy przyjmie dany środek. Robi to po to, by zlikwidować napięcie, nie-
przyjemne emocje, lęk, obawy. Z kolei Stanton Peele (1987) podkreśla, że problem 
psychologiczny w uzależnieniu polega na tym, że człowiek świadomie robi coś, co 
jest dla niego szkodliwe. Jeżeli główne życiowe gratyfi kacje dostarczane są przez 
określony obiekt, a wszystkie aspekty życia postrzegane są jedynie w kategoriach 
związku z tym obiektem, to mamy do czynienia z uzależnieniem, czymkolwiek by 
nie był obiekt tego uzależnienia – alkohol, heroina, papierosy, hazard, jedzenie, a na-
wet kontakt z drugą osobą. Można wyróżnić dwie cechy uzależnienia:

• pierwsza: więź z obiektem uzależniającym odciąga człowieka od innych za-
jęć, kontroluje w mniejszym lub większym stopniu całe życie osoby, 

• druga: człowiek nie potrafi  dokonać wyboru w kontakcie z obiektem, mimo że 
wyrządza on mu szkodę, sprawia więcej przykrości niż przyjemności. Czło-
wiek uzależniony dokonuje zawsze tego samego wyboru – wybierze kontakt 
z obiektem (za: Augustynek, 2011).

W kontekście poruszanej tematyki mówimy więc o zniewoleniu jednostki ludz-
kiej uzależnieniem, mającym oblicze pozornej wolności, dającym przyzwolenie na 
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ucieczkę od problemów, odpowiedzialności, strachu, obaw, trudności i wielu innych 
skomplikowanych życiowo uwarunkowań, którym nie potrafi my sprostać. Niestety, 
początkowo bez długotrwałych konsekwencji społecznych osoba uzależniona stwa-
rza sobie świat iluzorycznego relaksu w przekonaniu o jego efektywności – szybkiej 
i taniej reakcji na problem. Konsekwencją tego stanu jest zagubienie się w nałogu, 
utrata kontroli nad otaczającą człowieka rzeczywistością. Niestety, właśnie te inten-
cjonalne działania uzależnionych prowadzą ich na skraj, często nieodwracalnych 
życiowo sytuacji. 

Jak podkreśla Joanna Seweryn (2008, s. 9–10), „przyczynami uzależnień może 
być wiele czynników, takich jak rasa, pochodzenie społeczne, uwarunkowania psy-
chologiczne, pragnienie zmniejszenia odczucia osamotnienia, pragnienie bycia zro-
zumianym i akceptowanym przez innych, a także stres. Wśród czynników psycho-
logicznych wymienić także można: pragnienie zmniejszenia bólu i cierpienia, chęć 
poprawy nastroju, ucieczki od rzeczywistości. Dużą rolę w pojawieniu się uzależ-
nień odgrywają czynniki społeczne, kulturowe, ekonomiczne i obyczajowe”. W tym 
rozległym obszarze problemów człowieka dostrzegamy jednak, iż znacznie więcej 
powodów do wejścia na drogę uzależnień mają osoby niepełnosprawne. Potwier-
dzeniem są słowa Danuty Wolskiej (2008, s. 87), która odwołując się do spostrze-
żeń Stanisława Kowalika (1999, s. 90), podkreśla, „że osoba niepełnosprawna może 
doświadczać wielu sytuacji trudnych w trakcie zdobywania wykształcenia i odpo-
wiedniego zawodu, założenia rodziny oraz aktywnego życia w środowisku”. Jak 
widzimy, człowiek o niepełnej sprawności na wszystkich etapach swojej egzystencji 
nie ma pełnego poczucia spełnienia i satysfakcji. Jeżeli uzależnienie jest m.in. reak-
cją człowieka na stres czy problem, to zauważamy zdecydowanie więcej powodów 
do sięgania po środki psychoaktywne lub inne formy uzależnień przez te osoby. 
Ponadto trudności w bliskich relacjach z ludźmi zastępowane są często przez świat 
wirtualny, który prowadzi do odmiennego postrzegania rzeczywistości realnej.

1. Internet jako czynnik uzależnień w niepełnosprawności 
– dlaczego?
Odpowiedź na postawione pytanie jest w zasadzie prosta, ponieważ człowiek 

niepełnosprawny w poczuciu szeregu obaw i wcześniejszych urazów psychicznych 
wynikających z negatywnych postaw społecznych (odtrącenie, brak akceptacji ka-
lectwo itp.) doświadczanych w życiu codziennym rozpoczął poszukiwania takiego 
obszaru egzystencji, który będzie dla niego optymalny, bezpieczny i łatwo dostępny. 
Wszystkie te trzy funkcje spełnia głównie Internet, a w dodatku ma jeszcze jedną 
zaletę – znakomitą zasłonę dla niedoskonałości ciała (upośledzenia). Niestety, cyfro-
wa przestrzeń działalności ludzkiej, której poświęcamy codziennie zbyt dużo czasu, 
Laura Widyanto i Mark Griffi ths (2006, s. 38) określają jako nałóg, który działa na 
zmodyfi kowanej zasadzie klasycznego uzależnienia, co potwierdza wielu autorów 
(Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, McElroy, 2000; Treuer, Fabian, Fürendi, 2001; 
Wachowicz, 2003; Leksy, 2007; Augustynek, 2010 i inni). Z kolei polska badaczka 
Joanna Laszkowska (2000, s. 28) uważa świat komputerów za narkotyk elektronicz-
nej populacji przyczyniający się do izolacji i oderwania od rzeczywistości. Można 
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zatem powiedzieć, że elektroniczny nośnik informacji, jakim jest Internet, staje się 
dostępny już prawie w każdym obszarze funkcjonowania człowieka, skrywa niepeł-
nosprawność, nie dyskredytuje, otwiera szerokie możliwości kontaktów interperso-
nalnych i nie identyfi kuje kalectwa. Stąd też prosta droga do uzależnienia, które można 
nazwać za J. Laszkową (2000, s. 28) hipnotyczną fascynacją. Poza tym L. Widyanto 
i M. Griffi ths (2006, s. 40) wskazują, że osoby z niską samooceną wydają się spę-
dzać więcej czasu online. Jeżeli uznać to kryterium za wskaźnik, to można założyć, 
iż znaczna część populacji osób niepełnosprawnych ma zaniżoną samoocenę. War-
to w tym miejscu przytoczyć słowa Izabeli Kuleszy-Rozesłaniec (1997) dotyczące 
pojawiania się u tej grupy ludzi barier o charakterze psychologicznym, związanych 
głównie z niską samooceną (za: I. Poliwczak, 2007, s. 57). Ponadto Aniela Korzon 
stwierdza, iż „obniżona samoocena z braku uznania przez pełnosprawnych wpływa 
bardziej na zachowanie i osobowość niepełnosprawnych niż sam fakt inwalidztwa”. 
Z kolei wytłumaczeniem tego stanu jest fakt, iż „komputeryzacja, a zwłaszcza In-
ternet stworzył takim właśnie osobom dodatkową możliwość schronienia się przed 
złym światem […], przejścia od nieakceptowanej rzeczywistości do świata czarownej 
baśni” (Wachowicz, 2003, s. 49). Jednak „cyfrowy” świat jest „o tyle niebezpieczny, 
że atrakcyjny i ciekawy. Niezwykle wciągający, bo przyjazny i pomocny w zaspoka-
janiu ważnych, nieraz atawistycznych potrzeb. Ten świat to swego rodzaju sztuczny 
raj, gdzie nie istnieje czas, a przestrzeń, odległość nie mają większego znaczenia” 
(M. Laszczak, 2006, s. 24; za: Leksy, 2010, s. 24). W tym kontekście pojęcie niepeł-
nosprawności traci na istocie swojej dyskryminującej pozycji. Widoczny brak iden-
tyfi kacji kalectwa pozwala na zawyżenie poczucia własnej wartości i samooceny. 
Na pytanie czym jest owe poczucie własnej wartości Agata Marzec (2012, s. 296), 
powołując się na Iwonę Korcz (2005, s. 377), odpowiada, iż jest to „unikatowe wy-
posażenie człowieka w przyrodzie, umożliwiające mu samoakceptację i samoreali-
zację oraz życie nie tylko w wymiarze fi zycznym czy społecznym, lecz – co znacz-
nie ważniejsze dla poczucia jego spełnienia – w wymiarze emocjonalnym i ducho-
wym”. Ponadto autorka zastanawia się nad kwestią oddziaływania społeczeństwa 
jako determinanta poziomu samoakceptacji i „poczucia własnej wartości jednostki 
czy wręcz na odwrót samoocena i poczucie własnej wartości określają opinie spo-
łeczeństwa w odniesieniu do jednostki. Jest to równanie bez rozwiązania, ponie-
waż oba procesy wpływają na siebie symultanicznie dlatego rzeczą niemożliwą jest 
określenie występowania prymarnego oraz dominującego elementu w powyższym 
zjawisku. Pedagodzy, rodzice, opiekunowie, rówieśnicy oraz reszta społeczeństwa 
powinna zatem dbać o wspólne relacje i integrację osób niepełnosprawnych i pełno-
sprawnych, ponieważ tylko poprzez współpracę poczucie własnej wartości i samo-
ocena całego społeczeństwa będzie wyższa” (Marzec, 2012, s. 297). 

Mimo tylu uwag i spostrzeżeń cytowanych autorów należy zadać kolejne pytanie: 
czy ludzie o niepełnej sprawności uzależniają się częściej niż pełnosprawni członko-
wie społeczeństwa? Odpowiedzią może być sugestywna wypowiedź Elżbiety Kró-
lak (2012), która uważa, że osoby te znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka, ale 
można znaleźć argumenty temu przeczące. Mianowicie ludzie o niepełnej sprawno-
ści nie pojawiają się w poradni odwykowej zbyt często, co wskazuje, iż nie stanowią 
wśród uzależnionych pacjentów znaczącego procentu. Można jednak uznać ich za 
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grupę zwiększonego ryzyka, ponieważ ze względu na wykluczenie społeczne czują 
się osamotnione, co wpływa negatywnie na ich codzienny nastrój. Z takiego powodu 
mogą odczuwać potrzebę poprawiania swojego samopoczucia środkami chemiczny-
mi, co potwierdza w swoich rozważaniach Marta Buszko (2012). Z drugiej jednak 
strony wiele z tych osób przeżyło wielkie cierpienia, wykonało olbrzymią pracę we-
wnętrzną, aby zaakceptować swoje dysfunkcje. Musiały wypracować własne sposo-
by radzenia sobie z ograniczeniami, jakie niesie niepełnosprawność. Stają się przez 
to dojrzałe i silne, a dzięki temu bardziej odporne na uzależnienia.

2. Internet – siecioholizm – niepełnosprawność 
W kontekście poruszonej problematyki należy zauważyć, iż wśród wielu uza-

leżnień niepełnosprawnych do najczęściej spotykanych można zaliczyć „siecioho-
lizm” (por. Andrzejewska, 2011). Ten rodzaj uzależnienia ma często swoje podłoże 
w zainteresowaniach, pasji, pracy zawodowej, gdzie przez Internet osoby o niepeł-
nej sprawności mają często jedyną możliwość pełnego i równoprawnego udziału 
w propozycjach wirtualnego świata. Jak zauważają Bogumiła Konsek-Nita i Ewa 
Rozmus (2003, s. 12), „komputer jest swego rodzaju elektronicznym guru. Zdobył 
prymat nad innymi zainteresowaniami użytkownika, dyktuje mu formy spędzania 
wolnego czasu, a nawet odbiera chwile, które powinien przeznaczyć na obowiązki, 
kontakty z najbliższymi oraz inne formy aktywności. Aspiruje do roli elektroniczne-
go przyjaciela, zazdrosnego o ludzkich znajomych użytkownika”. Niestety, autorki 
opracowania dostrzegają jednak negatywne konsekwencje, mianowicie tendencję do 
ekspansywnego zawłaszczania całego obszaru rozrywki, co dla osób niepełnospraw-
nych staje się bardzo wygodne.

Tymczasem uzależnienie od cyberprzestrzeni, według Anny Andrzejewskiej 
(2011), dotyczy zarówno dzieci, dorosłych, jak i osób niepełnosprawnych. „Obja-
wia się ono zazwyczaj izolacją i lękiem przed kontaktami z innymi jednostkami. 
Osoby uzależnione od Internetu większość swojego czasu przebywają przed kompu-
terem, a tym samym zaniedbują inne ważne sprawy, jak naukę, pracę oraz kontakty 
z rodziną i przyjaciółmi. Próba ograniczenia spędzanego czasu w sieci wywołuje 
u jednostki dyskomfort, rozdrażnienie, a także zaburzenia snu, nadmierną potliwość, 
drżenie rąk oraz stany depresyjne i niekontrolowane wybuchy agresji. Uzależnie-
nie z czasem powoduje potrzebę coraz częstszego przebywania przed komputerem 
w Internecie i obsesyjne myślenie o sieci. Jednostka, z czasem chcąc ograniczyć 
korzystanie z Internetu, nie potrafi  wykazać na tyle silnej woli, aby jednak powstrzy-
mać się przed nagminnym przebywaniem w sieci”.

Geneza siecioholizmu ma zróżnicowane uwarunkowania, często o indywidual-
nym podłożu, jednak mimo wszystko konsekwencje tego uzależnienia mają istotny, 
a zarazem niekorzystny wpływ na funkcjonowanie człowieka, mianowicie: 

• gwałtowną zmianę zachowań wynikającą z zaburzonego rytmu okołodobo-
wego, rozdrażnienie, irytacja, spadek sprawności psychofi zycznej,

• postępujące unikanie kontaktów z innymi ludźmi – rodziną, znajomymi, 
przyjaciółmi,

• trudności w nawiązywaniu „realnych” kontaktów,
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• utrata poczucia tożsamości – awatar czy „Ja”?,
• zacieranie się granicy między światem wirtualnym a rzeczywistością,
• wypaczenie wizji świata, np. uodpornienie się na zło, przemoc i agresję, którą 

wysycone są różne gry komputerowe,
• problemy z pamięcią i koncentracją uwagi,
• utrudniony proces przyswajania nowych wiadomości,
• zachwianie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (używanie skrótów, specy-
fi cznego języka komunikacji elektronicznej),

• ograniczanie tematów rozmów tylko do tego, co wiąże się z siecią i Interne-
tem,

• postępująca prokrastynacja – patologiczne odkładanie zrobienia czegoś czy 
podjęcia decyzji na potem,

• rozregulowany cykl okołodobowy,
• spadek nastroju, a nawet depresja w sytuacji niemożności korzystania z kom-

putera (Krocz, 2011).

Niepełnosprawni z racji licznych ograniczeń, często zamknięci w czterech ścia-
nach swoich domostw, otrzymali od zdobyczy nauki drugi świat – świat równopraw-
ny dla wszystkich – „Internet”. Niestety, konsekwencje jego nadużywania dają ten 
sam objaw dla pełno- i niepełnosprawnych w postaci uzależnienia. W tej sytuacji 
aktualnym dylematem staje się terapia odwykowa, na którą trafi ają nieliczni, często 
bowiem nie identyfi kują oni swojego udziału w „wirtualnym świecie” jako typowe-
go nałogu.

2.1. Uzależnienie od innych a niepełnosprawności człowieka
Życie osób niepełnosprawnych uwikłane w zróżnicowane potrzeby: rehabilita-

cyjne, zdrowotne, społeczne, wytyczyło szereg dróg powszechnego wsparcia. Sta-
nowi ono istotny wkład w inicjatywę rozumienia potrzeb funkcjonalnych ludzi cho-
rych i kalekich, ale też nakreśla swoistą pozycję państwa jako wspomożyciela ludzi 
potrzebujących. Rozwiązywanie tych trudności uzależnione często od statusu, stop-
nia niepełnosprawności, kreuje w pewien sposób charakter wsparcia, jednak naj-
ważniejsze znaczenie odgrywa w nim obecność osób drugich (rodzina, przyjaciele, 
terapeuci, asystenci itp.). W wielu przypadkach osoba niepełnosprawna nie potrafi  
funkcjonować bez ich obecności. Można zatem powiedzieć, iż „uzależnienie od in-
nych jest jednym z najboleśniejszych doświadczeń wielu osób niepełnosprawnych, 
a stopniowe uwalnianie się od tego uzależnienia należy traktować jako ważny aspekt 
kompleksowej rehabilitacji” (Rydzewski, 2010, s. 3). Z kolei brak samodzielności 
(niedołęstwo) w obszarze podstawowej egzystencji funkcjonalnej człowieka jakby 
narzuca, a zarazem nakreśla i często usprawiedliwia konieczność pomocy. Jednak 
warto zastanowić się nad faktem, który jest znany od dawna, mianowicie człowiek 
odseparowany od reszty społeczeństwa nie funkcjonuje prawidłowo. Ponadto życie 
w samotności ujawnia jeszcze dwa bieguny tej egzystencji: bierne oczekiwanie 
na innych lub strach przed uzależnieniem od obecności tych osób z powodu spo-
łecznego opuszczenia. Czy w tej sytuacji można poddać w wątpliwość fakt ocze-
kiwania pomocy, wsparcia lub po prostu „bycia z kimś”? Nie można jednak unikać 
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przeświadczenia, iż funkcjonuje w świecie patologiczna forma takiej egzystencji. 
Ale czy występuje ona zawsze wśród niepełnosprawnych? Ta silna potrzeba obec-
ności „innych” (terapeuci, pracownik pomocy społecznej, opiekunowie itp.) może 
wynikać z nadziei, iż właśnie te osoby z racji wykonywanych funkcji potrafi ą zro-
zumieć stan, w jakim osoba niepełnosprawna się znalazła. Ich przekonanie buduje tę 
więź, a często nikt nie stara się negować tego faktu – z grzeczności, żalu z powodu 
choroby czy litości. Poniekąd my sami – pełnosprawni – dajemy wyraźne komu-
nikaty na akceptację tego stanu, dostrzegając w nim później patologiczną formę. 
Nie trudno bowiem zrozumieć, iż długotrwała choroba lub niepełnosprawność budzi 
wątpliwości, a zarazem rodzi pytania, jak żyć? Ze względu na występowanie wielu 
przeszkód, pokonywanie ich w izolacji jest zdecydowanie trudniejsze, stąd też poja-
wia się konieczna potrzeba obecności drugiego człowieka. Uzależnienie od innych 
jest trudnym doświadczeniem, ale jeżeli ma ono miejsce, to warto zastanowić się 
wspólnie, jak pokonać ten problem.

2.2.  Niepełnosprawność „utopiona” w alkoholu
Kolejnym uzależnieniem, które dotyka niepełnosprawnych, jest alkoholizm. Nie-

trudno bowiem stwierdzić, że ta grupa społeczna napotyka w swoim życiu znacznie 
więcej powodów, by uciec w uzależnienie. Pojawiają się te same argumenty, ta-
kie jak, odrzucenie, wyśmiewanie, poniżanie, brak akceptacji i tolerancji, problemy 
zawodowe, rodzinne, partnerskie czy nagła i niespodziewana niepełnosprawność. 
W konsekwencji sytuacje te muszą rzutować na wypaczoną społecznie egzystencję 
człowieka, przesyconą obawą o przyszłość, stresem czy depresją. Badaczka tych 
problemów Beata Rędziak (2012) w artykule Dobre wzorce przeciw uzależnieniom 
zwraca uwagę, iż „wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną do powyższej 
listy przyczyn uzależnień dochodzi jeszcze słabsza wydolność systemu nerwowego 
oraz jego uszkodzenia, a co za tym idzie – większa podatność na uzależnienie od uży-
wek. – Osoby te mają niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, nie widzą 
zależności pomiędzy swoim zachowaniem a jego skutkami. Poza tym często cierpią 
na wzmożoną impulsywność, nadmierną ufność, są słabsi w relacjach interperso-
nalnych i też chcą być akceptowani społecznie”. W tej sytuacji trzeba podkreślić, 
iż w tak złożonym zagadnieniu, jak uzależnienie od alkoholu niepełnosprawnych, 
należy rozpatrywać wszystkie możliwe uwarunkowania, by wypracować optymalną 
i indywidualną drogę pomocy. 

W literaturze specjalistycznej możemy odnaleźć wiele sugestii odnośnie do 
wpływu alkoholu na organizm człowieka i wiemy również o jego negatywnych kon-
sekwencjach. Jak podkreśla Janusz Burcek (2003, s. 7–8), nadużywanie alkoholu 
uszkadza następujące układy: pokarmowy, krążenia, nerwowy, oddechowy oraz 
kostny (por. Pstrąg, 2000, s. 90–92). Trudno zaprzeczyć, iż w tej sytuacji osoby nie-
pełnosprawne popadające w uzależnienie znajdują się w bardzo trudnym położeniu, 
gdyż zagrożenie utraty zdrowia dotyka ich podwójnie.

Mimo tak wielu negatywnych skutków oddziaływania alkoholu zauważamy 
również inne opinie badaczy. Mianowicie Wanda Dyr (2005, s. 12) uważa, że „dzia-
łanie przeciwlękowe alkoholu i wywoływania dobrego nastroju są powszechnie 
znane. Szczególnie właściwości alkoholu zmniejszające niepokój (Cappell, 1972; 
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Hodgson, Stockwell, Rankin, 1979) są jedną z głównych przyczyn jego spożycia 
pod wpływem działania silnego stresu”. Z kolei Anna Chańko (2011, s. 27) pisze, 
iż „badania potwierdzają, że znaczna część osób niepełnosprawnych usiłuje znaleźć 
«rozwiązanie» swoich problemów poprzez «ucieczkę» w alkohol, leki czy narko-
tyki. Szkodliwe picie alkoholu, uzależnienie od alkoholu lub od innych substan-
cji psychoaktywnych jest na przykład poważnym problemem w środowisku osób 
głuchoniemych. Udzielanie pomocy tym osobom jest jednak utrudnione, a często 
nawet niemożliwe ze względu na trudność w komunikowaniu się (nieznajomość ję-
zyka migowego przez terapeutów, brak umiejętności czytania z ust przez część osób 
głuchoniemych), nieznajomość specyfi cznej kultury głuchoniemych oraz problem 
z zachowaniem anonimowości”. 

Analizując zróżnicowane koncepcje i opinie badaczy tej problematyki, należy 
stwierdzić, iż mało jest badań na temat alkoholizmu niepełnosprawnych. W Polsce 
zwróciła na nie uwagę Beata Hintze (2011), opisując i analizując zarówno wzory picia, 
jak i doświadczenia z piciem alkoholu młodzieży niepełnosprawnej. Jednak najbardziej 
komplementarne badania przeprowadzono, jak podaje Tomasz Przybyszewski (2011), 
„w Stanach Zjednoczonych. Praktykująca w USA psycholog dr Anna Maria Węgierek 
w artykule w czasopiśmie «Terapia» przywołuje badania przeprowadzone w 1994 r.
wśród 916 osób z niepełnosprawnością. Spośród nich w związku z alkoholem: 
39 proc. przyznało się do problemów medycznych, 22 proc. – rodzinnych, 21 proc. 
– prawnych, 6 proc. – zawodowych. Co ósmy badany brał udział w programach 
odwykowych”. 

Na pozór normalny świat osób o niepełnej sprawności staje przed podwójnym 
problemem: kalectwo – nałóg. W tej sytuacji, gdy przyszłość nie daje pełnej gwarancji 
powodzenia, a co dopiero sukcesu zawodowego czy życiowego, najłatwiej jest uciec 
w uzależnienie. Stąd też pojawia się syndrom odrzucenia, który A. Chańko (2011, 
s. 27) opisuje jako pogardę wobec samego siebie, ale też poczucie bycia outsiderem, 
a w konsekwencji przyjęcia wartości, którym się nie do końca ufa. Występuje tu coś 
w rodzaju nieświadomej zgody na uznanie własnej niższości, hibernacji między „wol-
ną wolą a wstydem, między pędem do autonomii w decydowaniu o sobie a lękiem 
przed sprawieniem zawodu tam, gdzie oczekuje się akceptacji” (za: Witkowski, 2000, 
s. 71). Z drugiej strony pragnienie „normalności” sprowadza się do działań, które są 
często wbrew naszym zasadom i poglądom, co w konsekwencji prowadzi do poszuki-
wania środka znieczulającego, odurzającego, pozwalającego zapomnieć. Najtańszym 
odpowiednikiem staje się alkohol. Ponadto „niepełnosprawność tworzy specyfi czną 
sytuację stresową, w której wytwarzane są mechanizmy obronne, używki są tutaj bar-
dzo pomocne. Dla osoby z niepełnosprawnością obejrzenie na trzeźwo swojej nie-
pełnosprawności nie jest interesujące, trzeźwość nie jest atrakcyjna w takiej sytuacji. 
Poza tym w społeczeństwie istnieje łatwość widzenia osoby z niepełnosprawnością 
jako w oczywisty sposób wykluczonej. Niepełnosprawny działa na marginesie życia 
społecznego i jeśli towarzyszy temu patologia, jest to z łatwością usprawiedliwiane” 
(Rędziak, 2012). Stąd też poszukiwanie recepty na likwidację alkoholizmu niepełno-
sprawnych jest bardzo trudnym zadaniem. Okazuje się bowiem, że podlega ono pew-
nym regułom oddziaływań, ale uwarunkowanym wieloma zmiennymi, które wskazują 
na jeden najistotniejszy punkt – zagubioną w podwójnym kalectwie jednostkę. 
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3. Lekomania i narkomania niepełnosprawnych – 
wybrane problemy
Powszechnie wiadomo, że osoby niepełnosprawne z racji wielu schorzeń przyj-

mują czasami znaczne ilości leków, niekiedy uzależniających. Niestety, jest to kon-
sekwencja leczenia, często długotrwałego, które bez wsparcia farmakologicznego 
nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów. Jednak efekty takich kuracji (terapii) 
pociągają za sobą nierzadko negatywne efekty w postaci lekozależności. 

Jak zauważa Katarzyna A. Gazicka (2008, s. 82), medykament „bierze się nie 
tylko po to, żeby znów było normalnie, żeby doznać ulgi. Lek staje się jedynym 
gwarantem normalnego, zwykłego samopoczucia, a każde zaburzenie równowagi 
psychicznej staje się sygnałem «weź, a poczujesz się lepiej». Uzależnienie jest więc 
utratą kontroli nad swoim życiem. Kontrolę przejmuje lek. Lekoman – człowiek 
uzależniony – radzi sobie z negatywnymi emocjami tylko w jeden sposób – sięga po 
lek”. Z kolei A. Augustynek (2012) podkreśla, iż „lekomania, czyli uzależnienie od 
leków, charakteryzuje się przymusem stałego lub okresowego zażywania leku w celu 
uniknięcia nieprzyjemnych doznań związanych z jego brakiem. Niebezpieczeństwo 
uzależniania się od leków polega między innymi na tym, że w miarę rozwoju uza-
leżnienia chory musi przyjmować coraz większe dawki dla otrzymania pożądanego 
efektu”. W tej sytuacji osoba o niepełnej sprawności, mająca często perspektywę 
długotrwałego leczenia, również farmakologicznego, staje przed uzależnieniem 
znacznie częściej niż statystyczny pacjent. Z kolei Czesław Cekiera (1985, s. 68) 
uważa, iż „zjawisko uzależnienia farmakologicznego może być wywołane każdą 
substancją, która ma subiektywnie dodatni wpływ na psychikę lub stan fi zyczny oso-
by ją zażywającej. Do najczęściej zażywanych środków należą: 1) nasenne i uspoka-
jające; 2) przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; 3) pobudzające i dopingujące”. 

Jak widać, wybór leków uzależniających jest bardzo szeroki, a znacząca ich 
część to obecnie dostępne bez recepty medykamenty. Niestety, osoby niepełno-
sprawne, często zapobiegliwe, wolą unikać ponownych konfrontacji z bólem, de-
presją, bezsennością lub innym zaburzeniem wywołującym dyskomfort organizmu. 
Bardzo często zażywają leki nieustannie i to bez żadnej próby odstawienia. Stąd też 
wynikać może obawa o bardzo przykre objawy abstynencyjne, które sygnalizuje 
A. Augustynek (2012). „Aby im przeciwdziałać uzależniony podejmuje szereg dzia-
łań, nie zawsze zgodnych z prawem. Zazwyczaj są to: 

• ciągłe próby zapewnienia sobie zapasowych recept, 
• kontakty z wieloma lekarzami, 
• unikanie lekarza, który podejrzewa lub próbuje ingerować w uzależnienie, 
• pogłębianie depresji, objawów somatycznych i lęku, gdy otrzymanie kolej-

nych recept opóźnia się lub jest niemożliwe, 
• wycofanie się z wcześniejszych zajęć, zainteresowań i grona przyjaciół, 
• częste spożywanie alkoholu w celu wzmocnienia działania leku” (Meyer, 

Chesser, 1973; za: Augustynek, 2012).

Nie można zatem wykluczyć negatywnej strony zażywania leków, jednak po-
jawia się tutaj innym problem, mianowicie coraz szersze poszukiwanie substancji 
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(toksycznych), dzięki którym uzyskuje się znacznie szybszą poprawę nastroju czy 
samopoczucia. Czesław Cekiera (1994, s. 19), rozpatrując to zagadnienie, stwierdza, 
iż do najbardziej rozpowszechnionych środków wywołujących stany odurzenia i eu-
forii należą narkotyki.

4. Niepełnosprawni bez barier – z narkotykami czy bez?
Narkotyki stają się jednym z kluczowych problemów społecznych i zdrowotnych 

XXI w., „atakując” nie tylko środowiska ogarnięte patologią społeczną, lecz także 
od kilku lat coraz szersze kręgi społeczne, czemu sprzyja wzrost ich podaży oraz ich 
szeroka promocja, zwłaszcza w Internecie (Jędrzejko, Paszkowski, 2013, s. 67–69). 
Badający te kwestie M. Jędrzejko zwraca uwagę na następujące kwestie:

• rosnąca podaż narkotyków i ich promocja zachęca wielu młodych ludzi do 
eksperymentów z tymi substancjami,

• nagromadzenie niekorzystnych czynników społecznych, ekonomicznych 
i osobistych – co jest częste u osób niepełnosprawnych – może skłaniać jed-
nostki słabsze, bez wsparcia społecznego, do tego typu zachowań ryzykow-
nych,

• Internet, z wieloma błędnymi „kodami informacyjnymi”, zwiększa ryzyko 
pozyskania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy (Ję-
drzejko 20014, s. 16).

Nieprzypadkowo też obszary uzależnień osób niepełnosprawnych są coraz bar-
dziej powszechne i dostrzegalne, wchodząc w strefy, które do tej pory występowały 
tam sporadycznie. Być może nie występują one jeszcze w tak znacznym nasileniu, 
jak u pełnosprawnych członków społeczeństwa, jednak nie można pominąć faktu 
ich zaistnienia. W tym miejscu chcemy przywołać jedne z ciekawszych badań na-
ukowych obejmujących szerokie spektrum uzależnień od substancji psychoaktyw-
nych wśród młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. Autorami tej wielostron-
nej analizy badawczej są Józef Kocur, Katarzyna Nowakowska i Klaudia Mąkosa 
(2011). Przedmiotowe badania objęły swoim zasięgiem trzy placówki w Polsce 
(Kraków, Łódź i Wrocław), gdzie przebadano ogółem 258 uczniów ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uzyskane wyniki wskazują deklaratywny kon-
takt między innymi z narkotykami. Głównym powodem inicjacji była ciekawość 
nowych doznań, jednak podyktowana chęcią polepszenia nastroju (Kocur, Nowa-
kowska, Mąkosa, 2011, s. 32). Z kolei T. Przybyszewski (2011) dostrzega jeszcze 
inną, ale za to bardzo ważną kwestię, mianowicie dość często niepełnosprawność 
wynika z uzależnienia – wypadek samochodowy np. pod wpływem narkotyków 
(nagłe kalectwo własne lub innych), źle wstrzyknięty narkotyk (amputacja ręki), 
co z kolei pociąga za sobą zdecydowanie poważniejsze konsekwencje życiowe 
i prawne. Ponadto obserwując dostępne w sieci reklamy ośrodków odwykowych, 
możemy zauważyć, iż wiele z nich zamieszcza informacje o dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Samo zasygnalizowanie tej informacji pozwala przypuszczać, 
iż bliżej nieokreślony odsetek społeczności osób niepełnosprawnych jest uzależ-
niony od narkotyków. 
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Alienacja społeczna pogrążonych w uzależnieniu niepełnosprawnych często na 
własne życzenie w niczym nie usprawiedliwia. Mimo iż nałóg rozpoczyna się cza-
sami z ciekawości, to w późniejszym okresie życia, kiedy problemy dnia codzien-
nego przytłaczają bardziej niż kiedykolwiek, człowiek zaczyna poszukiwać takich 
substancji, które dadzą gwarancje efektywności swojego działania. Stąd też m.in. 
mogą pojawić się narkotyki jako niwelatory bólu, depresji czy złego samopoczucia. 
Niestety, nieliczni badacze tej problematyki są zdania, iż próg inicjacji stale się ob-
niża, co wskazuje, że uzależnienie od narkotyków wśród niepełnosprawnych może 
narastać.

Zakończenie
Młodzi ludzie uwikłani w różnego rodzaju uzależnienia, bez względu na to, jaki 

reprezentują poziom intelektualny, kaleczą siebie samych i ranią innych. Nie radząc 
sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania, sięgają po alkohol, narkotyki, uciekają 
w świat wirtualny itd. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż niepełnosprawność zarówno 
intelektualna, jak i fi zyczna tworzy specyfi czną sytuację stresową, w której wszel-
kie ucieczki w kierunku uzależnień są często mechanizmami obronnymi. Trzeźwość 
osób niepełnosprawnych postrzegana jest przez nich jako mniej atrakcyjna. Chcąc 
dorównać pełnosprawnym, przyjmują ich wzorce – w dobie teraźniejszej często 
patologiczne, niebezpieczne, zagrażające zdrowiu lub życiu. Dorastające niepeł-
nosprawne dziecko przez używki szuka akceptacji i zrozumienia wśród zdrowych 
rówieśników. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż patologia towarzysząca nie-
pełnosprawnemu często jest z łatwością usprawiedliwiana przez społeczeństwo.

Pomoc młodemu niepełnoprawnemu człowiekowi jest możliwa wtedy, gdy bę-
dzie ukierunkowana kompleksowo na wielu płaszczyznach. Poprawa warunków 
bytowych, dostęp do edukacji, akceptacja najbliższych oraz społeczeństwa, realne 
perspektywy wykształcenia i zatrudnienia to tylko niektóre czynniki decydujące 
o właściwym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. Pomoc młodzieży niepeł-
nosprawnej uwikłanej w uzależnienie winna opierać się na zdiagnozowaniu proble-
mów, zbudowaniu zaufania miedzy osobami z najbliższego otoczenia, zapewnieniu 
komfortu psychicznego, podwyższenia własnej samooceny i wreszcie zmotywowa-
nia jej do zmiany postępowania.
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O profi laktyce zagrożeń. Od źródeł 
do współczesnych uwarunkowań
The prevention of risks. From sources to modern 
conditions

Streszczenie: Prezentowany tekst charakteryzuje obszary zagrożeń, na które naj-
częściej narażona jest polska młodzież. Zagrożenia identyfi kowane są i opisane 
przez pryzmat zmian paradygmatów dokonujących się w pedagogice resocjaliza-
cyjnej i nauk pokrewnych, co znajduje przełożenie na problematykę profi laktyki 
we współczesnym świecie.
Słowa kluczowe: uzależnienia, profi laktyka zagrożeń, przestępczość
Abstract: The presented text is characterized by areas of risk which Polish youth 
is most exposed to. Risks are identifi ed and described through the prism of the 
paradigms shifts taking place in resocialization pedagogy and related sciences, 
which is refl ected in the issues of prevention in the modern world.
Key words: addictions, prevention of threats, crime

Wprowadzenie
Dokonując przeglądu polskiej literatury pedagogicznej, socjologicznej, psycho-

logicznej i kryminologicznej, można zaobserwować zmiany tendencji w zakresie 
identyfi kacji obszarów problemowych związanych z zagrożeniami młodego poko-
lenia i sposobami ich naukowej analizy. W przypadku pedagogiki resocjalizacyjnej 
wynika to ze zmian paradygmatów w jej obszarze, co w dużym uproszeniu można 
scharakteryzować następująco: w latach 50. i 60. XX w. za sprawą Marii Grzego-
rzewskiej kształtowała się koncepcja niedostosowania społecznego jako zjawiska 
ogniskującego w sobie wszelkie niepożądane formy zachowania młodych osób wy-
magających natychmiastowej interwencji i zabiegów korekcyjnych. Opis i wyjaś-
nianie behawioralnych przejawów odstępstw od normy w zachowaniu stanowiło 
przejaw „defektologii”, czyli identyfi kacji problemów socjalizacyjnych jednostki 
przez pryzmat wad, których nośnikiem jest ona sama lub jej otoczenie społeczne. 
W wymiarze praktycznym nastąpiła „psychologizacja” pedagogiki resocjalizacyjnej. 
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Przejawy niewłaściwych zachowań poddawane były starannym, klinicznym obser-
wacjom i typologiom oraz dążeniu do ustalenia norm stanowiących rzekomo obiek-
tywny punkt odniesienia dla określenia, co jest prawidłowe w zachowaniu, a co sta-
nowi dewiatywne odstępstwo od obowiązującej normy. 

Druga połowa lat 60. i lata 70. ubiegłego wieku to rozwój polskiej pedagogi-
ki resocjalizacyjnej. Za sprawą pionierów dyscypliny, do których należy zaliczyć: 
Czesława Czapówa, Stanisława Jedlewskiego, Jana Konopnickiego, Ottona Lip-
kowskiego, pogłębiono studia nad procesem społecznego niedostosowania (nieprzy-
stosowania, wykolejenia), ale przede wszystkim skoncentrowano się na podstawach 
wychowania resocjalizacyjnego, stworzono zręby metodyki pracy z osobami stwa-
rzającymi problemy wychowawcze. Należy podkreślić, że wydanie w 1971 r. pierw-
szego podręcznika z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej autorstwa Cz. Czapówa 
i S. Jedlewskiego było w mojej ocenie wydarzeniem przełomowym w resocjaliza-
cji. Na doniosłość tegoż wskazują sami autorzy „[...] stanęliśmy wobec niełatwego 
zadania. Nie ma bowiem dotąd w literaturze światowej opracowań dających pełny 
obraz pedagogiki resocjalizacyjnej” (Czapów, Jedlewski, 1971, s. 5).

Lata 80. minionego wieku to wyraźny wpływ psychologii humanistycznej na 
działalność korekcyjną adresowaną do osób społecznie niedostosowanych. Zaczęto 
powszechnie stosować psychoterapię, tworzono zróżnicowane społeczności leczni-
cze adresowane głównie do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Po przemianach ustrojowych, w latach 90. i współcześnie, nastąpiła zdecydowa-
na koncentracja na działalności profi laktycznej. W metodyce resocjalizacyjnej za 
sprawą Marka Konopczyńskiego upowszechniono twórczą resocjalizację jako prze-
jaw orientacji podmiotowej w wychowaniu jednostek marginalizowanych społecz-
nie, wskazując na możliwości autokreacji potencjału każdego człowieka. Nastąpiło 
swoiste otwarcie instytucji totalnych (zakłady karne) na działalność zewnętrzną oraz 
akceptacja zasady konieczności udziału społeczeństwa w readaptacji społecznej 
osób pozbawionych wolności. Równolegle funkcjonują koncepcje probacyjne, pro-
mowane głównie przez Andrzeja Bałandynowicza, wskazujące możliwość oddzia-
ływania korekcyjnego na osoby przestępcze bez konieczności ich totalnej izolacji. 
Z kolei w badaniach socjopedagogicznych pojawiły się wieloczynnikowe analizy 
czynników zwiększających zagrożenie zachowaniami ryzykownymi dzieci i mło-
dzieży (Jędrzejko, Walancik, 2013).

1. Tradycyjne i współczesne zagrożenia jako obszar 
zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej
Genetycznie pierwotnymi, a jednocześnie najszerzej reprezentowanymi przed-

miotami badań w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej jest problematyka uzależ-
nień i przestępczości, szczególnie osób nieletnich. Zjawiska te stanowią przejaw za-
awansowanej fazy psychospołecznej degradacji młodych ludzi i w opinii społecznej 
wymagają natychmiastowej interwencji.

Wiodący obszar naukowego zainteresowania w obszarze resocjalizacji stanowią 
zagrożenia wynikające z różnego rodzaju uzależnień. Niektóre z nich, w połączeniu 
z negatywnymi skutkami medycznymi, stanowią czynnik kryminogenny lub występują 
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jako samoistny byt przestępczy. Należą do nich uzależnienia od narkotyków, alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych (np. dopalacze, niektóre medykamenty). Pogłę-
bione diagnozy tejże problematyki zostały publikowane w pracach polskich uczonych: 
Czesława Cekiery, Zbigniewa Gasia, Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy, Mariusza Ję-
drzejki, Piotra Kwiatkowskiego, Krzysztofa Ostaszewskiego, Marka Dziewieckiego 
i innych. Zwracają oni uwagę, iż używanie alkoholu i narkotyków stanowi immanen-
tną cechę składową niektórych zachowań przestępczych (posiadanie narkotyków, kie-
rowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości), a także niektórych zachowań społecznych 
(np. wysokie ryzyko kontaktu z alkoholem i narkotykami na wielkich dyskotekach). 
Rośnie także ryzyko innych zaburzeń i uzależnień mających destrukcyjny wpływ na 
struktury psychosomatyczne, np. patologiczne formy odżywiania (anoreksja vs buli-
mia). Zjawiskami coraz częściej sygnalizowanymi przez terapeutów są: patologicz-
ny hazard, niemedyczne używanie leków oraz dopalacze. Analitycy tych problemów 
wskazują np., że ludzie młodzi, zdeterminowani zdobyciem funduszy na gry automa-
tyczne, dokonują kradzieży i kradzieży z włamaniem. Tym, co niepokoi, jest odno-
towywanie wśród ofi ar hazardu osób w wieku emerytalnym (dotyczy to zwłaszcza 
tych regionów kraju, gdzie powszechne są przejścia na wcześniejsze emerytury przy 
ponadprzeciętnym uposażeniu emerytalnym). Zanik aktywności zawodowej w re-
latywnie młodym wieku połączony z brakiem chęci lub umiejętności pożytecznego 
spędzania wolnego czasu, prowadzi do wskazanych wyżej patologii przeradzających 
się w uzależnienia. Autorowi publikacji znane są z praktyki przypadki zachowań sui-
cydalnych, gdzie źródłem tragedii był patologiczny hazard. 

Drugi obszar dociekań naukowych w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej zde-
terminowała „przestępczość nieletnich”. Rozpatrywana łącznie z przestępczością 
osób młodocianych dominowała w badaniach i publikacjach: Stanisława Batawii, 
Zofi i Ostrihanskiej, Heleny Kołakowskiej-Przełomiec, Jerzego Jasińskiego, Anny 
Kossowskiej, Józefa Krawczyka, Dobrochny Wójcik, Aleksandry i Teodora Szyma-
nowskich i wielu innych polskich badaczy. Czyny zabronione nieletnich oraz prze-
stępczość tej kategorii osób stanowią ostry przejaw niedostosowania społecznego 
(demoralizacji) i w tym kontekście stanowiły inspirację dla polskich pedagogów 
i psychologów resocjalizacyjnych: M. Grzegorzewskiej, S. Jedlewskiego, Cz. Cza-
pówa, J. Konopnickiego, O. Lipkowskiego; współcześnie: Lesława Pytki, Kazimie-
rza Pospiszyla, Marka Konopczyńskiego. Problem to niezwykle ważki, zważyw-
szy, że zdecydowana większość recydywistów legitymuje się inicjacją przestępczą 
w bardzo młodym wieku.

Równolegle do badań zjawisk uzależnienia i przestępczości identyfi kowano inne 
zagrożenia o potencjale kryminogennym, które współwystępowały w badaniach 
z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Ich wpływ na psychospołeczną degrada-
cję człowieka rozpatruje się w kontekście szeroko rozumianej patologii społecznej. 
Można tutaj wymienić tzw. zjawiska paraprzestępcze: ucieczki z domów, migrujący 
tryb życia w stosunku do młodzieży – palenie papierosów i picie alkoholu, waga-
rowanie i porzucenie szkoły, przedwczesna inicjacja i aberracje seksualne, w tym 
prostytucja, włączanie się w nurt życia środowisk zdemoralizowanych, podkultur 
przestępczych i sekt, ostentacyjne przejawy pogardy dla norm życia społecznego 
(Bielicki, 2005, s. 44–45). 
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Wymienione przejawy patologii społecznych w wyniku rozwoju cywilizacyjnego 
przyjmują nowe postacie i odmienne od tradycyjnych objawy. Występują z różnym 
nasileniem i nasyceniem u określonych grup społecznych i środowisk. Frustracja eg-
zystencjalna przekłada się na wzrost liczby zachowań agresywnych przyjmujących 
często drastyczną formę. Mowa tutaj głównie o chuligaństwie stadionowym (por. 
Piotrowski, 2003) czy o narastającej przestępczości z nienawiści (ang. hate crimes), 
która oznacza czyny, gdzie sprawca koncentruje się na pewnych cechach ofi ary, jej 
przynależności do określonych grup, przy czym napastnik odczuwa niechęć do tych 
cech lub grup osób. Zatem atak nie jest wynikiem niechęci do konkretnej osoby, lecz 
stanowi manifestację niechęci do pewnych symboli, cech, których nośnikiem staje 
się atakowana osoba. Owe cechy symbolizują „zagrożenie” nadchodzące ze strony 
domniemanego innego – wroga z założenia (Szul-Szywała, 2007, s. 13). Cechą – 
wyzwalaczem agresji – może być: rasa, narodowość, język, kolor skóry, orientacja 
seksualna, wyznanie, wiek, niepełnosprawność i inne cechy wynikające z margina-
lizacji jednostki (bezdomność, cechy zaniedbania fi zycznego itp.).

Problematyka uzależnień również zmieniła swoje oblicze i wymaga zmiany po-
dejścia w obszarze profi laktyki, jak i zwalczania.

Narkomania znana w Polsce w latach 80. i na początku 90. ubiegłego wieku oparta 
była niemal w całości na opiatach. Bazowała na tzw. polskiej heroinie wytwarzanej 
w prymitywnych warunkach ze słomy makowej bądź z mleczka makowego w okresie 
wegetacji roślin. Obraz ówczesnego polskiego narkomana był przygnębiający, lecz ła-
twy do identyfi kacji. Osoby o wyniszczonych organizmach koncentrowały się w par-
kach, na skwerach, w okolicach dworców, „polując” na dealera, następnie po iniekcji 
„substytutu szczęścia” na lekko ugiętych nogach doświadczały nirwany. Współczesny 
narkoman jest trudno uchwytny środowiskowo. Dominują środki syntetyczne oparte 
na amfetaminach, a ich dostępność i czasami moda na zażywanie powodują, że narko-
mania przenika coraz to nowe grupy społeczne. Współczesna narkomania pozbawio-
na jest jakiejkolwiek ideologii w odróżnieniu od „hipisujących opiatowców” lat 80. 
Amfetamina służy zarówno hedonistycznemu rozpasaniu jako synonim szczęścia, jak 
i „wspomaga” ludzi w ciężkiej pracy i studentów w zdobywaniu wiedzy. 

Po zmianach ustrojowych w Polsce oraz skoku cywilizacyjnym, który dokonał 
się za sprawą Internetu, ujawniły się zjawiska społeczne o potencjale destrukcyj-
nym. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana relacji interpersonalnych, a w zasa-
dzie zastąpienie kontaktu face to face spotkaniami w sieci. Szereg zjawisk paraprze-
stępczych przeniesiono do przestrzeni wirtualnej, całkowicie pozbawionej kontroli 
społecznej. Skutkiem ubocznym migracji zarobkowej Polaków jest nowe zjawisko 
dezintegrujące rodzinę, zaburzające relacje, określane jako eurosieroctwo. Status 
materialny nie rekompensuje defi cytów emocjonalnych, co przekłada się na proble-
my wychowawcze i rozpad związków. 

Dokonany przegląd tradycyjnych i współczesnych zagrożeń młodzieży wskazu-
je na niedoskonałość systemów profi laktycznych, brak zdolności do holistycznego 
diagnozowania zagrożeń pojawiających się przed młodym pokoleniem. „Grzechem 
głównym” profi laktyki instytucjonalnej wydaje się wycinkowe, parcjalne traktowa-
nie zagrożeń, niezdolność do analizy całościowej zarówno w warstwie etiologii zja-
wisk patologicznych, jak i sposobów przeciwdziałania im.
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2. Problemy skutecznej profi laktyki w warunkach 
ponowoczesnego świata
Powołując się na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Janina Czapska stwier-

dza, że zapewnienie bezpieczeństwa osobistego obywatela jest konstytucyjnym obo-
wiązkiem państwa. Demokratyczne państwo prawa powinno reagować zarówno na 
obiektywne, jak i subiektywne potrzeby obywateli w tym zakresie (Czapska, 1999, 
s. 55). Stąd potrzeba bezpieczeństwa, zidentyfi kowana i opisana przez Abrahama 
Maslowa jako fundamentalna dla autokreacji człowieka, podlega ochronie prawnej 
zarówno w wymiarze publicznym (ogólnym), jak i jednostkowym. Wymiar obiek-
tywny (nie)bezpieczeństwa wynika z realnych zagrożeń zarówno w wymiarze jed-
nostkowym, jak i społecznym, przy czym nie jest istotne, czy podmiot uświadamia 
sobie własne położenie. (Nie)bezpieczeństwo pojmowane subiektywnie to dyspo-
zycja umysłu (konstrukcja osobowości) do interpretacji i projekcji w sposób sobie 
właściwy określonych zjawisk czy stanów, gwarantująca homeostazę lub jej brak. 
Przy czym przez homeostazę należy tutaj rozumieć subiektywne poczucie (przeży-
wanie) dobrostanu życiowego konkretnej osoby.

Do obiektywnych źródeł zagrożeń zaliczyć można między innymi: stan wojny, 
epidemie chorób, zmiany klimatyczne, wystąpienie masowego głodu, kryzys ekono-
miczny etc. Są to zjawiska diagnozowane jako problem ogólnospołeczny, czasem glo-
balny, na który jednostka ma ograniczony wpływ lub pozbawiona jest takiego wpływu 
w ogóle. Owe zagrożenia poddawane są z reguły stałemu monitorowaniu, a ich skala 
i zasięg docierają błyskawicznie do szerokiej publiczności za sprawą mediów.

Zagrożenia w wymiarze subiektywnym mogą powstawać niezależnie od obiek-
tywnego położenia jednostki. Wynikają one z jednostkowo dokonywanego bilansu 
życia na bazie rozważań egzystencjalnych. Suma epizodów, bardzo osobistych prze-
żyć może powodować, że ów bilans życia daje wynik ujemny. W ten sposób (poza 
stanami chorobowymi lub traumami uzasadnionymi okolicznościami) można uza-
sadnić współcześnie liczne zachowania suicydalne osób, co do których panowało 
powszechne przekonanie, że „nic im przecież w życiu nie brakowało”.

Wyzwaniem dla współczesnej profi laktyki zagrożeń stają się frustracje, napię-
cia, lęki towarzyszące codziennej egzystencji generowane przez społeczeństwo po-
nowoczesne. Płynność systemów aksjonormatywnych dotyka szczególnie młode 
pokolenia, zaburza potrzebę identyfi kacji z określonymi wzorcami, zaciera punkty 
odniesienia dla wnioskowania o tym, co w zachowaniu dobre, a co złe. Według ba-
dającego te problemy Piotra Sztompki (za: Urban, 2007, s. 27–28), rzeczywistość 
ponowoczesną charakteryzują następujące cechy:

• abstrakcyjność systemów społecznych, co przekłada się na nowe formy za-
ufania niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa. Wpływa to na przeświadcze-
nie o braku kompetencji oraz sprawczości w różnych obszarach życia i osła-
bia samoocenę,

• pojawienie się nowych form ryzyka, przy czym jest to często „ryzyko wy-
produkowane”. Należy je łączyć z terminem identyfi kowanym w kryminolo-
gii pod nazwą „handel strachem”. Komercyjny rynek medialny kreuje nośne 
newsy wyostrzające percepcję zagrożeń niezależnie od faktycznej ich skali,
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• nieprzejrzystość i niepewność sytuacji społecznych. Globalizacja życia spra-
wia, że na położenie jednostki i rytm życia społecznego wpływają czynniki 
wykraczające poza percepcję człowieka, którego czynniki te dotyczą. Wyjaś-
nienie owych zależności wymaga wiedzy eksperckiej, która obarczona jest 
znacznym błędem. W takiej rzeczywistości jednostka ludzka doświadcza po-
czucia permanentnej niepewności i przeświadczenia o nieprzejrzystości reguł 
rządzących jej życiem. Rzeczywistość współczesnego człowieka to „rzeczy-
wistość prognoz” obarczonych błędem, destabilizujących egzystencję.

Cechą szczególną ponowoczesnego świata jest „relatywizm norm moralnych 
i schematów oceny działań oraz sytuacji społecznych. Naruszenie tradycyjnych 
norm najgłębiej przekształca współczesne życie społeczne i stwarza bezpośrednie 
uwarunkowania dla patologii społecznej. Współczesny relatywizm może być po-
równywalnie donioślejszy niż przejawy dezorganizacji społecznej, a jego rozmia-
rów nie można obiektywnie ocenić” (Urban, 2007, s. 28). 

Dotychczasowe rozważania pozwalają przyjąć, że zmienna i płynna rzeczywi-
stość społeczna sprzyja rozwojowi nowych zagrożeń dla młodego pokolenia Po-
laków, a zagrożenia rozpoznane wcześniej ulegają przemianom i mutacjom, przy 
czym kierunek tych zmian nie zawsze poddaje się trafnej prognozie.

Bez wątpienia działalność profi laktyczna powinna być rozwijana w oparciu 
o ideę community policing, co oznacza zaangażowanie różnych środowisk funkcjo-
nujących w społeczności lokalnej na rzecz przeciwdziałania przestępczości i innym 
kryminogennym zachowaniom. Filozofi a community policing i jej założenia została 
wszechstronnie opisana w polskiej literaturze naukowej (por.: Czapska, Kury, 2002; 
Fiebig, Róg, Tyburska, 2002; Czapska, Wójcikiewicz, 1999), stąd pomijam jej tezy. 

Istotne wydaje się poszukiwanie fundamentalnych podstaw do kształtowania 
koncepcji profi laktycznych uniwersalnych do zastosowania w zróżnicowanych spo-
łecznościach lokalnych. W tym celu należy posłużyć się defi nicją „zapobiegania 
przestępczości” zawartą w Zaleceniach REC (2000) 20 Komitetu Ministrów [Rady 
Europy] dla państw członkowskich na temat roli wczesnej interwencji psychospo-
łecznej w zapobieganiu zachowaniom przestępczym [przyjęte przez Komitet Mini-
strów w dniu 5 października 2000, podczas 724. Posiedzenia Przedstawicieli Mini-
strów] (tłumaczenie: B. Różycka-Zarycka, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, 
t. XXVI, s. 213–218).

Komitet Ministrów przyjął, że „zapobieganie przestępczości – oznacza środki 
i działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa przyszłego włączenia 
się w uporczywe zachowania przestępcze, w przeciwieństwie do zapobiegania prze-
stępstwom, które dotyczy ograniczania i powagi naruszeń prawa” (tamże, s. 215). 
Z defi nicji wynika, że profi laktyka rozpoczyna się dużo wcześniej nim pojawią się 
jakiekolwiek objawy patologii. Nie może być zatem adresowana wyłącznie do grup 
ryzyka, powinna obejmować całość społeczeństwa. Zapobieganie konkretnym za-
chowaniom przestępczym jest przeciwstawne tak pojmowanej prewencji.

Jak podkreśla się w analizowanym dokumencie, do czynników ryzyka najczęś-
ciej zalicza się przestępczość w rodzinie i w otoczeniu młodego człowieka, zanie-
dbania wychowawcze, problemy w szkole oraz marginalizację społeczną. Zapomina 
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się jednak o dbałości w ukierunkowaniu moralnym, defi cytach poznawczych, po-
czuciu deprywacji itp. (tamże, s. 221).

John Graham, dokonując analizy programów zapobiegania przestępczości rea-
lizowanych w USA, skierowanych na rodzinę i szkołę, wykazał ich wymierne ko-
rzyści w stosunku do nakładów w zakresie profi laktyki. Co istotne, projekty te obej-
mowały okresy: prenatalny, prenatalny i noworodki, dzieci w kategoriach: 3–4 lata, 
5–15 lat, 15 lat, 18 lat (Graham, 2004, s. 234–245). Projekty oparte były głównie 
na pedagogizacji rodziny i wczesnej interwencji psychospołecznej osób i środowisk 
zagrożonych, co powinno stać się wskazówką dla polskich decydentów.

Zakończenie
Współczesne zagrożenia młodych ludzi przyjmują zróżnicowane postacie i są 

polimotywowane. Historyczna wiedza o ich etiologii ulega szybkiej deprecjacji, co 
wymaga poszukiwania nowej skutecznej metody. Najlepszą metodą walki z zagro-
żeniami jest profi laktyka. Profi laktyka ukierunkowana na objawy jest mało lub cał-
kowicie nieskuteczna. W zawiłościach świata ponowoczesnego należy oprzeć się na 
aksjologicznych fundamentach, niezachwianych i pewnych, ich nośnikiem jest zdro-
wo funkcjonująca rodzina osadzona w realiach społeczności lokalnej, wspierana przez 
politykę państwa staje się gwarantem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. 
Profi laktyka skoncentrowana na życiu rodzinnym powinna uwzględniać każdy etap 
funkcjonowania w niej potomstwa, nie wykluczając okresu prenatalnego. 

Oprócz eliminacji czynników ryzyka należy aktywizować czynniki ochronne, 
traktowane jako obszary aktywności społeczno-ekonomicznej, kulturalnej i cechy 
indywidualne wzmacniające „odporność” na źródła zagrożeń. Zgodnie z aneksem 
do Zalecenia REC (2000) 20 należy koncentrować się na wzmocnieniu konkretnych 
czynników ochronnych:

• wzmocnienie umiejętności społecznych i poznawczych, wartości i postaw 
prospołecznych, umiejętności współżycia,

• wzmocnienie więzi rodzinnych i kreowanie przyjaznego środowiska szkolne-
go, a także dbałość o utrzymanie prospołecznych więzi rówieśniczych.
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Wprowadzenie
W niniejszym artykule chciałbym przeprowadzić rozumowanie na temat tego, ja-

kie możliwości w kwestii działań profi laktycznych i wsparcia daje nam współczesna 
szkoła, oraz występujących na tym polu ograniczeń. Rozważania takie wypada roz-
począć od nakreślenia oceny stanu obecnego, który w coraz mniejszym stopniu od-
powiada realnym zagrożeniom i potrzebom zabiegów profi laktycznych. Podkreślmy 
już na wstępie, że narastające problemy wychowawcze idą w parze z coraz bardziej 
piętrzącymi się pytaniami o to, jak powinna wyglądać i funkcjonować szkoła, jak kon-
struować programy wychowawcze i profi laktyczne. Oba te procesy toczą się na tle 
żniwa, jakie zbiera od lat „reforma” wprowadzająca gimnazja, oraz niżu demografi cz-
nego, który zamiast prowadzić do normalizacji w kwestii wielkości zespołów klaso-
wych, prowadzi do zamykania szkół. Badający te kwestie Mariusz Jędrzejko zauważa, 
że sama idea utworzenia gimnazjów w obecnej formie organizacyjnej była jednym 
z największych błędów polskiej reformy oświatowej (Jędrzejko, 2013, s. 40 i dalsze). 
Jeszcze inny problem ukazują dyskusje dotyczące potrzeby ustalenie adekwatnej do 
potrzeb rozwoju intelektualnej nastolatków podstawy programowej, struktury przed-
miotowej itd. Tutaj również ciężko doszukać się jakichkolwiek konstruktywnych po-
mysłów czy chociażby konsensusu, czego przykładem mogą być powracające co jakiś 
czas dyskusje na temat kanonu lektur.



84 Hubert Tomkowiak

1. O niektórych problemach statusu zawodu nauczyciela 
i jego potencjału
Pedagodzy niezmiennie apelują, że szkoła coraz mniej wychowuje, nieco prze-

sadnie koncentrując się na funkcji edukacyjnej. Ten powtarzany od lat slogan, jakkol-
wiek aktualny w jakimś stopniu, niemal od zawsze wydaje się być dzisiaj najbardziej 
trafną recenzją funkcjonowania polskiej szkoły. Rola nauczyciela nigdy dotąd nie 
była tak znikoma. Jego marginalizacja jest wypadkową co najmniej kilku elemen-
tów. Po pierwsze, przyłożyła się do tego reforma 6+3+3, nareszcie od jakiegoś czasu 
otwarcie krytykowana. Gdy ją wprowadzano, krytykowali tylko nauczyciele, dzisiaj 
niemal wszyscy. W ten sposób niemal automatycznie ukazuje się kolejny element: 
niebywała słabość tej grupy zawodowej. Widać to szczególnie wyraźnie, jeśli przy-
równać kategorię zawodową nauczycieli do innych, pokrewnych kategorii zawodów 
określanych niegdyś zawodami „z powołania” i stawianych na jednym poziomie, 
jak lekarze czy prawnicy. Ani pod względem fi nansowym, ani pod względem soli-
darności zawodowej i zdolności zorganizowania jakiegokolwiek protestu o choćby 
minimalnej sile oddziaływania nauczyciele nie mogą się równać z tamtymi grupami. 
Wydaje się, że ta słabość zaczęła być również dostrzegana przez uczniów. Swoistym 
wyrazem tego było nadanie nauczycielom statusu funkcjonariusza publicznego, co 
przede wszystkim miało spowodować uzyskanie specjalnej ochrony prawnej (usta-
wa z dnia 11 kwietnia 2007 r.). Nie ukrywano, że ma to pełnić funkcję odstraszającą 
wobec bardziej zuchwałych uczniów, których pojawia się coraz więcej. 

Jednak za najważniejsze źródło utraty tzw. autorytetu nauczyciela, choć nie jest 
to najwłaściwsze słowo, należy chyba uznać erozję rodziny. W głównej mierze cho-
dzi tutaj o pełnioną coraz skromniej i mniej udolnie funkcję wychowawczą. Trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że ów nauczycielski autorytet sprzed lat, który notabene spro-
wadzał się na ogół zaledwie do poczucia respektu, miał zawsze swoje źródła w śro-
dowisku rodzinnym. Mechanizm był dość prosty, a zasadzał się na tym, że w złym 
tonie było kwestionowanie werdyktów nauczyciela, a jeśli już miało to miejsce, to 
nie czyniono tego w obecności dziecka. Nauczyciel stanowił zatem swego rodzaju 
uzupełnienie formacji rodziców i było to dość oczywiste. Tak naprawdę ów sojusz 
był tylko szczególnym przypadkiem szerszego sojuszu, jaki w naturalny sposób 
zawierali ze sobą dorośli. Od sąsiadki, przez dozorcę, po nauczyciela, wszyscy ci 
ludzie byli częścią jednej grupy – świata dorosłych. Zauważmy zatem, ze jeszcze 
niedawno, pomimo licznych barier i problemów, socjalizacja dzieci i młodzieży od-
bywała się zatem w dużo prostszym, bardziej poukładanym świecie, który, owszem, 
miał swoje grzechy, jak choćby dość powszechną akceptację dla stosowania kar cie-
lesnych i nieco obcesowe, bardzo nieraz protekcjonalne i mało podmiotowe trak-
towanie nieletnich, jednak miał ten jakże dzisiaj pożądany walor stabilności. Dziś 
widzimy dość wyraźnie, że w walce z tymi błędami wychowawczymi poszliśmy 
zdecydowanie za daleko, w wyniku czego szkoła ma bardzo ograniczone możliwo-
ści wpływu na dziecko sprawiające problemy wychowawcze i edukacyjne. Kto wie, 
czy nie jest uzasadnione postawienie tezy, że sojusz dorosłych we wspólnym tru-
dzie wychowania młodych pokoleń dziś właściwie nie istnieje. Naturalne niegdyś, 
spontaniczne uwagi kierowane pod adresem nieletnich naruszających obowiązujący 
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porządek czy standardy dzisiaj prawie się nie zdarzają. Tym samym zanika niemal 
zupełnie pozainstytucjonalne, spontaniczne oddziaływanie wychowawcze w środo-
wisku czy też po prostu socjalizacja, jak ją defi niują niektórzy. Wychowanie realizo-
wane tylko jednostronnie, w ramach instytucji, jakimi są szkoły i przedszkola, przy 
braku elementarnej synchronizacji czy wsparcia ze strony środowiska nie ma prawa 
odnosić sukcesów. Nie jest to proces, który można realizować w sposób wyrywkowy, 
incydentalny czy częściowy. Jeśli w wychowawczych realiach życiowych dziecka 
pojawia się jakaś wyrwa, obszar niezagospodarowany bądź też zagospodarowany 
niespójnie z pozostałymi, pojawiająca się w nim wątpliwość natychmiast „rozle-
wa się” na pozostałe obszary. Najprostszym przykładem takiej niekonsekwencji są 
często dzisiaj spotykane sytuacje otwartej krytyki nauczyciela w domu rodzinnym 
ucznia, która w sposób oczywisty powoduje trwałą, negatywną zmianę jego nasta-
wienia względem nauczycieli, a w efekcie również szkoły, która to zmiana z ko-
lei przekłada się na jakość relacji itd. Wszystkie tego typu niespójności poważnie 
ograniczają realne możliwości wpływu wychowawczego i powodują, że wszelkie 
tego typu oddziaływania podejmowane przez nauczycieli prowadzą do ich swoistej 
alienacji. Okazuje się, że są osamotnieni w tej misji, a brak jakiegokolwiek wsparcia 
w środowisku bądź nawet otwarta wrogość i krytyka prowadzą do opozycji mię-
dzy złym nauczycielem i uczniem oraz występującymi w jego obronie rodzicami. 
Nie trzeba dodawać, że taki stan rzeczy zamyka praktycznie wszelkie możliwości 
oddziaływania wychowawczego szkoły, na którego brak tak często narzekamy, nie-
rzadko nieświadomie się do tego przykładając.

2. Ograniczenia szkolnej profi laktyki
Należy sobie zatem zadać pytanie: czy niewydolna wychowawczo i organizacyj-

nie szkoła ma szanse realizować, mimo zarysowanych powyżej, bardzo niesprzyja-
jących obecnie realiów funkcjonowania, jakiekolwiek oddziaływanie o charakterze 
profi laktycznym? Wbrew wszystkiemu utrzymujemy, że tak, i od 2002 r., zgodnie 
z rozporządzeniem MENiS, oczekujemy od niej opracowania i realizacji szkolne-
go programu profi laktycznego (rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r.). 
W praktyce opracowywane obecnie programy są już bardzo często planowane na 
trzy lata oddziaływania (są dostosowane do systemu 6+3+3). Wyróżnia się w nich 
etap wstępnej diagnozy i fi nalną ewaluację. Wygląda to po dziesięciu latach coraz 
lepiej, ale tylko na papierze. Ciężko dopatrzeć się jakichś znamion skuteczności. 
Gdzie zatem upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy? Wydaje się, że najbardziej 
zasadne jest poszukiwanie błędów systemowych związanych z modelem współczes-
nej szkoły, zwłaszcza tej gimnazjalnej. Jak zauważa Grażyna Miłkowska, „zgodnie 
z oczekiwaniami resortu […], szko ły i placówki oświatowe mają być nie tylko miej-
scem profi laktyki pierwszorzędowej kierowanej do tych wszystkich, którzy są wolni 
od środków uzależniających, ale również profi laktyki drugorzędowej ad resowanej 
do osób z grupy tzw. wysokie go ryzyka. Szkoła zatem ma być nie tylko miejscem 
podtrzymywania istniejącego dobrostanu, ochrony dzieci przed zagroże niami, ale 
również – pracy wychowawczej z osobami zagrożonymi uzależnieniem. Główny-
mi realizatorami profi laktyki szkolnej są nauczyciele” (Miłkowska, 2006, s. 25). 
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Pytanie brzmi czy mamy podstawy do tego, by realnie liczyć, aby nimi byli? Od lat 
słyszymy o negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela, która miała zniknąć wraz 
z pojawieniem się specjalności nauczycielskich na studiach kierunkowych, co miało 
zastąpić funkcjonujący wcześniej model, w którym uprawnienia do pracy w zawo-
dzie nauczyciela uzyskiwano dodatkowo w ramach realizacji dowolnej specjalności 
na kierunku. Zmiana powyższa ciągle się toczy i ciężko stwierdzić, czy przynie-
sie w niedalekiej przyszłości jakiekolwiek zmiany, o ile rzeczywiście wejdzie po-
wszechnie w życie. Jak dotąd, jednym z głównych ograniczeń szkolnej profi laktyki 
jest właśnie system kształcenia. Z uwagi na zaszeregowanie płacowe i konkurencję 
większość kandydatów do pracy w szkole studiuje pięć lat mimo kolejnej edukacyj-
nej zagadki, jaką jest system boloński, dający teoretycznie uprawnienia do zawo-
du już wraz z tytułem licencjata. Problem widać najlepiej na przykładzie studiów 
przedmiotowych. Studiujący przez pięć lat na wybranej przez siebie przedmiotowej 
specjalności realizował równolegle tzw. blok pedagogiczny, który dawał mu upraw-
nienia do zawodu. Następnie absolwent taki trafi a do szkoły, gdzie dowiaduje się, 
że oprócz nauczania geografi i czy matematyki, którą studiował pięć lat, ma jako 
wychowawca w ramach lekcji wychowawczych realizować program wychowaw-
czy i profi laktyczny szkoły i prowadzić lekcje na przykład na temat uzależnień. Po 
pierwsze, nie jest do tego w ogóle przygotowany, po drugie, nie ma na to specjalnej 
ochoty, gdyż wymaga to znów dokształcania, poświęcenia czasu na coś, co w jego 
mniemaniu często nie jest istotą jego pracy, po trzecie i najważniejsze, nie jest z tego 
w żaden sposób rozliczany, a tym bardziej nagradzany za sukcesy na tym polu. Jest 
bowiem tak, że zarówno praca wychowawcza, jak i profi laktyczna są niemierzal-
ne lub trudno mierzalne. Wyniki dydaktyczne za to wręcz przeciwnie, nie mówiąc 
już o tym, że stanowią istotny wskaźnik „jakości szkoły”, coraz częściej fi gurującej 
w rozmaitych rankingach. 

Mamy zatem programy profi laktyczne „realizowane” powszechnie w każdej 
polskiej szkole przez nauczycieli nierzadko zaskoczonych tym faktem, a nieraz na-
wet nieświadomych swego „uczestnictwa” w tym procesie, o co w dodatku nie mo-
żemy mieć do nich pretensji. Badacze tej problematyki wskazują na kluczową rolę 
pedagoga i psychologa szkolnego w opracowaniu modelu i struktury działalności 
profi laktycznej. Jak zauważa G. Miłkowska, to pedagog powinien być najważniej-
szym sojusznikiem nauczyciela w realizacji działań profi laktycznych, jednak – jak 
sama zauważa – bardzo często brakuje mu na to czasu z uwagi na natłok własnych 
obowiązków, których pobieżne tylko wyliczenie zajęło jej czternaście punków 
(Miłkowska, 2006, s. 27–28). Innym, znaczenie poważniejszym problemem jest 
ciągły brak wystarczającej liczby pedagogów. Okazuje się, że nie istnieją żadne 
normy zatrudniania pedagogów szkolnych w odniesieniu do liczby uczniów, które 
wynikałyby z powszechnie obowiązujących przepisów (zob. www.oswiataonline.
pl), np. przy tworzeniu zespołów pedagogiczno-psychologicznych nie stosuje się 
żadnego przelicznika liczba uczniów vs liczba pedagogów, w wyniku czego jeden 
etat pedagogiczny mają szkoły ze 120 i 440 uczniami. W ten sposób dochodzimy 
niejako do opisu pewnej fi kcji profi laktycznej. Z jednej strony nigdy wcześniej tak 
wielka rzesza uczniów nie była poddana oddziaływaniom profi laktycznym, które 
dotyczą przecież formalnie całej populacji dorastającej młodzieży. Warto zwrócić 
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również uwagę na błąd metodyczny wskazywany przez M. Jędrzejkę, który op-
tuje za budową wieloletnich programów profi laktycznych dla poszczególnych ty-
pów szkół, ale w taki sposób, aby stanowiły one komplementarną całość. Autor 
ten sugeruje cztery etapy szkolnej profi laktyki: klasy 1–3 szkoły podstawowej, 
klasy 4–6 SP, 3-letni okres nauki w szkole gimnazjalnej, i 3–4-letni cykl nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej (Jędrzejko, 2013, s. 61 i dalsze). Tymczasem w Polsce 
dominują 12-miesięczne (zamknięte w cyklach kalendarzowych) programy działań 
profi laktycznych w szkole.

3. Szanse na realne oddziaływanie profi laktyczne 
w szkole
Czy zatem profi laktyka w szkole w ogóle nie ma szans na realizację? Czy w obec-

nych realiach pozostaje się poddać i czekać na poważne zmiany w systemie oświaty, 
które mogą nigdy nie nadejść? Być może jest jednak możliwa taka konstrukcja tych 
oddziaływań, która dawałaby szanse na choćby minimalną skuteczność. Być może 
warto poszukać inspiracji na obszarach dużo trudniejszych oddziaływań, jak na 
przykład resocjalizacja penitencjarna. Jeden z jej czołowych przedstawicieli w na-
szym kraju – Henryk Machel wskazuje, że resocjalizacja penitencjarna realizuje 
dwa cele: cel minimum i cel maksimum, i defi niuje je następująco: „Cel minimum 
można określić jako ta ki stan osobowości więźnia, który umożliwi mu funkcjono-
wanie w społeczeństwie (po zwolnieniu z więzienia) w sposób nienaruszający norm 
prawnych. Osiągnięcie celu minimum zabezpiecza byłego przestępcę przed recydy-
wą. Cel maksimum można okreś lić jako taki stan osobowości więźnia, który umoż-
liwi mu funkcjonowanie w społe czeństwie nie tylko w sposób nienaruszający norm 
prawnych, ale także w sposób re spektujący wiele istotnych i ważnych dla życia spo-
łecznego norm moralnych” (Machel, 2001, s. 17). Zatem pierwszą sugestią mogłoby 
być bardzo pragmatyczne wskazanie zakresu celów minimum i maksimum, jakie 
sobie stawiamy w ramach realizacji szkolnej profi laktyki i wychowania. Zarzucając 
nieco powierzchowne ujęcie istoty resocjalizacji przez Machela w powyższym uję-
ciu, Jan Szałański wskazuje, że resocjalizacja penitencjarna współcześnie jest nie-
możliwa bez odwołania się do behawioryzmu i nawiązuje do celu kulminacyjnego 
resocjalizacji, który za Kazimierzem Obuchowskim określa „doczłowieczeniem” 
bądź – za Czesławem Czapówem – „optymalną homeostazą społeczną”. Zwraca 
również uwagę, że w polskim prawie karnym materialnym i penitencjarnym rozróż-
niano dwa cele po prawy (synonim współczesnego pojęcia resocjalizacji) skazanych 
w więzieniu: „po prawę polityczną” i „poprawę moralną”. Pierwsza sprowadza się do 
uświadomienia sobie przez przestępcę, że funkcjonowanie w globalnym społeczeń-
stwie wymaga poszanowania prawa. Jest to jedyny powód, dla którego bacznie wy-
strzega się on powtórnej kolizji z prawem, choć wewnętrznie nadal nie akceptuje 
zasad globalne go społeczeństwa. Poprawa moralna oznacza wewnętrzną przemia-
nę jednostki, jej uzdrowienie. Upraszczając, możemy przyjąć, że celem minimum, 
„politycznych” oddziaływań profi laktycznych mogłoby być uzyskanie świadomości 
konieczności poprawnego zachowania dla utrzymania podstawowego ładu społecz-
nego, a celem maksimum akceptacja wspierających ów ład zasad. 
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W tak nakreślonej strategii postępowania istotną zmienną jest motywacja oraz 
system motywacyjny, którego wytworzenie jest istotą całego procesu. W tym miej-
scu możemy poczynić kolejną sugestię dla strategii budowania i realizowania pro-
gramów profi laktycznych. Ciekawą propozycją w tym względzie wydaje się być 
zaproponowana przez Andrzeja Bałandynowicza w ramach programu Teaching Fa-
mily triada tworzących system motywacyjny komponentów: 

• system wzmocnienia społecznego,
• system samorządowy, 
• system punktowy.

System wzmocnienia społecznego zachowań prospołecznych to ocena, krytyka, 
zachęta czy zaangażowanie, które przekazuje się młodzieży. System samorządowy 
uczy „rządzenia”, kierowania i współpracy w grupie. Ten bardzo akcentowany już 
przez Janusza Korczaka element pracy wychowawczej uległ współcześnie niemal 
zupełnemu zanikowi. Prowadzi to niektórych badaczy do tak dramatycznych wnio-
sków czy przewidywań, jak wyrażona niedawno przez Janusza Czapińskiego teza, 
że za osiem lat Polskę czeka ekonomiczny koniec. Przedmiotem jego miażdżącej 
krytyki jest właśnie system edukacji, a w istocie wychowania, który – zdaniem Cza-
pińskiego – nie uczy pracy w zespole, którą uważa za siłę napędową nowoczesnej 
gospodarki. Szybki wzrost kosztów produkcji w Polsce, wynoszących obecnie 32% 
średniej unijnej, wobec braku zmian w systemie edukacji doprowadzi – zdaniem 
socjologa – do sytuacji, w której już za osiem lat, gdy koszty te osiągną 50% średniej 
unijnej, producentom zacznie opłacać się przenieść produkcję do tańszych krajów.

Jak samorządność czy umiejętność pracy w grupie ma się do profi laktyki? Wy-
daje się, że związek ten jest bardzo silny. Powracamy tutaj znów do pytania o cele 
profi laktyki. Na czym nam zależy, co chcemy osiągnąć? W obszarze profi laktyki 
pierwszorzędowej chodzi nam niewątpliwie o podtrzymanie i rozwijanie tzw. do-
brostanu. W literaturze amerykańskiej ten obszar refl eksji zyskał miano well-being, 
co tłumaczy się czasem bezpośrednio jako „dobre życie”, mimo że mamy w języku 
polskim znacznie lepszy odpowiednik, jak właśnie dobrostan. Jak wskazuje Ewa 
Trzebińska, wyróżniamy dwie postacie dobrego życia: przeżywanie szczęścia i po-
siadanie wartościowych osiągnięć życiowych, a za Selingmanem przyjmuje się, że 
występują przynajmniej trzy postacie szczęścia: pozytywne emocje, poczucie sensu 
i właśnie zaan gażowanie (Trzebińska, 2008, s. 45–50). Jeśli te uwagi skonfronto-
wać z jeszcze innym rozwijającym się w ostatnich latach nurtem badawczym doty-
czącym bardzo niepokojącego zjawiska, jakim jest wykluczenie rówieśnicze, teza 
o zasadności budowania strategii profi laktycznych na bazie działań zespołowych, 
angażujących młodzież w rozmaite inicjatywy pozwalające na trenowanie umiejęt-
ności współpracy, do czego świetnym pretekstem jest m.in. działalność samorządo-
wa, jawi się jako dostatecznie uzasadniona (por. Bierman, 2004).

Zakończenie
System edukacji, w którym każde dziecko przebywa obecnie praktycznie dwana-

ście lat, daje nam niebywałą szansę oddziaływania na całe pokolenia, w dodatku o tyle 
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istotną, że dostęp ten nie jest jakoś znacząco ograniczony kondycją rodziny. O ile tylko 
dziecko realizuje obowiązek szkolny, o tyle mamy możliwość swobodnego oddzia-
ływania wychowawczego w bardzo długim okresie jego życia. Okoliczność ta daje 
tak duże możliwości wpływu na przebieg socjalizacji dzieci i młodzieży, że nawet 
bardzo zła kondycja szkoły i grupy zawodowej, jaką stanowią nauczyciele, nie może 
stanowić dostatecznej wymówki, by z tej ogromnej szansy rezygnować. Należy starać 
się jednak dostosować cele, jakie sobie wyznaczamy do realnych możliwości, jakimi 
dysponujemy. Wydaje się, że zredukowanie naszych oczekiwań do bardzo konkret-
nych i pragmatycznie wyznaczonych zadań, zamiast rozbudowanych, świetnie się pre-
zentujących, ale niemożliwych do realizacji programów, może przynieść, mimo braku 
systemowego wsparcia dla profi laktycznej działalności szkoły (pedagog szkolny na 
pełnym etacie dostosowanym do liczby uczniów to wciąż coś wyjątkowego), jakieś 
rezultaty, które w końcu znajdą odzwierciedlenie w statystykach.
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Asertywność i poczucie własnej wartości 
w kontekście profi laktyki uzależnień 
u młodzieży 
Assertiveness and self-esteem in the context of 
addiction prevention in youth

Streszczenie: Zarówno dla profi laktyki, jak i pomocy w wychodzeniu z uza-
leżnień efektywne jest rozwijanie u adolescentów pewnych umiejętności spo-
łecznych. Model sześciu fi larów poczucia własnej wartości Brandera zakłada 
dynamiczne rozwijanie: samoakceptacji, praktyki świadomego życia, odpowie-
dzialności za własne życie, integralności osobistej, postawy asertywnej, praktyki 
życia celowego. Umiejętności te można wzmacniać w trakcie terapii czy war-
sztatów. W kontakcie zarówno długo- jak i krótkoterminowym bardzo przydatne 
jest wykorzystanie modelu DiClemente i Prochaska, zakładającego otwartość 
bez oceniania i moralizowania, pracę nad motywacją adolescenta do zmiany.
Słowa klucze: profi laktyka, młodzież, poczucie własnej wartości, uzależnienia
Abstract: Both for the prevention and treatment of addiction important is deve-
loping social skills in adolescent. Brandens the six pillars of self-esteem model 
involves dynamic developing of: self-acceptance, the practice of conscious life, 
the responsibility for their own lives, personal integrity, assertive attitude, practi-
ces of deliberate life. These skills can be enhanced in the course of therapy, and 
workshops. In contact with both long-and short-term is very useful to use Pro-
chaska and DiClemente model, which assumes openness of without judging and 
moralizing, work on adolescent motivation to change.
Key words: prevention, youth, self-esteem, substance abuse
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Wprowadzenie 
Jeśliby szukać cechy współczesnych czasów, to jest nią z pewnością stan, 

w którym część młodzieży żyje w ciągłym napięciu, lęku przed oceną ze strony 
rówieśników, pod presją dorosłych. Dotyka ją sprzeczność ról, próba życia zgodnie 
z tempem narzuconym przez otaczającą rzeczywistość. Trudno jest okazać słabość, 
wyjść poza ramy rutyny, pokazać, że jest się jeszcze dzieckiem i potrzebuje przy-
tulenia. Odpowiedzią jest często utrzymanie maski osoby silnej, odpowiadającej na 
wszystkie narzucane społecznie role. Taki wybór rodzi wewnętrzne napięcie, dyso-
nans między tym, co prezentowane na zewnątrz, a potrzebami wewnętrznymi, to zaś 
w konsekwencji prowadzi do poszukiwania sztucznych regulatorów redukcji napięć, 
sięgania po substancje lub zachowania uzależniające.

Rozwiązaniem dla młodzieży są programy, zgodnie z którymi osoby dorosłe – 
pedagodzy, rodzice – uczą i dają odpowiednie narzędzia do pracy nad sobą. Wiedza 
oraz możliwości przećwiczenia w bezpiecznych warunkach nowych umiejętności 
daje poczucie siły. 

Ze względu na charakter i objętość publikacji w artykule szczegółowiej zajmie-
my się tylko wybranymi, najczęściej występującymi uzależnieniami od substancji 
psychoaktywnych. 

1. Współczesna młodzież a uzależnienia
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych zdefi niowane zostało w międzyna-

rodowej klasyfi kacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 jako 
chroniczna, postępująca choroba, która zaczyna się i rozwija bez świadomości uza-
leżnionego (www.icd10.pl). Objawy tej choroby to przede wszystkim:

• silne pragnienie przyjmowania danej substancji, wykonywania czynności aż 
do odczuwania przymusu, 

• występowanie zespołu abstynencyjnego w momencie zaprzestania wykony-
wania działań uzależniających. Objawy mogą być fi zyczne: dreszcze, zabu-
rzenia snu, mdłości, lub natury psychologicznej: niepokój, rozchwianie emo-
cjonalne, złość, smutek,

• utrata kontroli nad przyjmowaniem substancji,
• podwyższenie tolerancji lub jej obniżenie na działanie danej substancji uza-

leżniającej,
• zmiana dotychczasowych zainteresowań, trybu życia – silne pochłonięcie 

działaniem uzależniającym, zarzucanie dawnych pozytywnych nawyków, 
przyzwyczajeń, hobby,

• uporczywe przyjmowanie substancji pomimo świadomości jej szkodliwości 
– szkody zdrowotne, moralne, społeczne, straty fi nansowe (Trojan, 2010).

1.1. Nikotynizm 
Nikotynizm jest powszechnym zjawiskiem. Palenie tytoniu jest bowiem bar-

dziej akceptowane społecznie niż zażywanie innych substancji uzależniających, 
ponieważ mniej jest powiązane w świadomości ogółu z agresją czy zachowaniami 
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nieakceptowanymi społecznie (Melibruda, 2000, s. 6). Rozróżnia się trzy płasz-
czyzny decydujące o szkodliwości palenia dla jednostki: ekonomiczną, społeczną 
i osobistą. Młodzi ludzie najczęściej sięgają po papierosy za namową rówieśników, 
chcąc być takim samym, jak grupa rówieśnicza, chcąc się poczuć dorosłym (Łuczak, 
2013). Uzależnienie od nikotyny ma podłoże neurobiologiczne, działa podobnie, 
jak kokaina czy heroina. Nikotyna działa chwilowo dodatnio na nastrój osoby pa-
lącej, na percepcję i odczuwanie przyjemności. Kontynuowanie palenia prowadzi 
do zjawiska tolerancji, co oznacza, że palacz musi zwiększać dawkę przyjmowanej 
nikotyny, aby zaspokoić potrzebę odczuwania przyjemności. Odstawienie nikotyny 
wywołuje nieprzyjemne objawy odstawienne, które powodują u palacza chęć dal-
szego palenia w celu unikania przykrości (Cekiera, 2005).

1.2. Alkoholizm
Uzależnieniem obejmującym coraz szerszą grupę młodzieży jest uzależnienie od 

alkoholu. Najczęstsze powody sięgania po alkohol przez młodych ludzi to cieka-
wość, namowy kolegów lub rodzeństwa, chęć odprężenia się i zrelaksowania, udo-
wodnienie własnej dorosłości, uzyskanie akceptacji grupy. Młodzi ludzie w alkoholu 
upatrują sposób na lepszą zabawę, poprawę samopoczucia, dodania sobie odwagi. 

Wpływ alkoholu na zdrowie jest wielokierunkowy. Jerzy Melibruda określa na-
stępujące mechanizmy uzależnienia (Melibruda, 2000):

•  mechanizm iluzji i zaprzeczania: osoba pijąca ma złudne wrażenie, że panuje 
nad sytuacją, ilością oraz częstotliwością picia, porównuje się z innymi, czy-
niąc z nich iluzoryczny punkt odniesienia,

•  mechanizm nałogowego regulowania uczuć za pomocą alkoholu. Osoba uza-
leżniona pije, bo ją to rozluźnia, żeby pozbyć się napięcia, rozweselić itp.,

•  mechanizm rozdwojonego i rozproszonego „ja” – uzależniony zaczyna się 
usprawiedliwiać, rozprasza odpowiedzialność za swoje czyny („się zrobiło”). 

Te trzy mechanizmy wchodzą ze sobą w interakcję, stopniowo odbierając jed-
nostce zdolność świadomego odpowiadania za swoje czyny i decyzje. 

1.3. Narkomania
Tym, co charakterystyczne dla ostatnich lat, jest wzrost eksperymentów narko-

tykowych wśród młodego pokolenia. Choć samo zjawisko ma już ponad 200-letnią 
tradycję w Europie, to skala uzależnień narkotykowych jest zaskoczeniem (Jędrzej-
ko, Netczuk-Gwoździewicz 2013, s. 91 i dalsze), co generuje potrzebę podejmowa-
nia szerokich działań badawczych i profi laktycznych (Malczewski 2012, s. 28–29). 
Narkomania jest nie tylko kolejnym rozpowszechniającym się zjawiskiem, ale także 
coraz większym wyzwaniem medycznym, prawnym i społecznym. Rzutuje na to 
rosnącą podaż narkotyków i dopalaczy oraz malejący wiek eksperymentów narkoty-
kowych. Towarzyszy temu widoczny wzrost przestępczości narkotykowej (Safjań-
ski 2013, s. 105 i dalsze).

Dotychczasowe badania wskazują, że źródło narkomani w dużej mierze tkwi 
w zachwianej strukturze funkcji rodziny, w konfl iktowej atmosferze rodzinnej, 
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braku jakichkolwiek zainteresowań u młodzieży oraz rosnącej podaży tych sub-
stancji. W początkowej fazie nastolatek zapoznaje się z narkotykiem z ciekawości, 
chce sprawdzić działanie danej substancji, z założeniem, że to będzie jednorazowe. 
W momencie, gdy komuś spodoba się działanie narkotyku, zaczyna częściej po nie-
go sięgać, raczej jako osoba częstowana niż inicjująca zakup (www.skst.pl). Dru-
gim etapem zażywania narkotyków jest etap zwiększenia częstotliwości zażywa-
nia. Nastolatek staje się aktywnym poszukiwaczem substancji powodujących nowe 
doznania. Zwiększa się również częstotliwość zażywania. Równolegle rozwija się 
w tym okresie mechanizm zaprzeczania uzależnieniu. Narkotyki zaczynają pełnić 
rolę regulatorów emocji. Jest to faza, w czasie której zauważyć można pogorszenie 
ocen w szkole, zmiany nastroju, zmianę cyklu dnia, nagłe wyjścia lub spóźnienia, 
zainteresowanie ideologią związaną z narkotykami, zmiany fi zyczne związane z za-
żywaniem substancji psychoaktywnych (tamże). Następna jest faza regularnego za-
żywania. Coraz krótsze są okresy abstynencji, zmniejsza się zakres zainteresowań 
poza substancją uzależniającą – myśli oraz działania nastolatka koncentrują się wo-
kół osób związanych z substancją, zdobywaniem i zażywaniem narkotyku. Wzmoc-
nieniu ulega system zaprzeczeń, usprawiedliwień, rozwija się system okłamywania 
siebie i innych oraz napięcie związane z utrzymywaniem tajemnicy. Napięcie to 
regulowane jest zażywaniem substancji. Na tym etapie próby odstawienia narkotyku 
powodują wystąpienie zespołu odstawiennego. Pojawia się duża labilność nastroju, 
zmiany aktywności, zmiany wagi – w zależności od rodzaju zażywanej substancji, 
kradzieże, nocowanie poza domem (tamże). W następnej fazie, fazie zaawansowa-
nia w nałogu, nastolatek rezygnuje z innych form aktywności, wszystko podporząd-
kowując jednemu celowi – zażyciu substancji psychoaktywnej. Wcześniej branie 
substancji uzależnione było od aktualnej sytuacji, stanu fi nansowego, obecnie zna-
czenie ma tylko wywołanie stanu po zażyciu substancji. W ramach teorii zysków 
i strat pozostawanie w trzeźwości wymaga konfrontacji z problemami, poczuciem 
winy, złym stanem psychofi zycznym spowodowanym zespołem abstynencyjnym. 
Pojawia się brak kontroli nad nałogiem (tamże). Dodajmy w tym miejscu, że uży-
wanie narkotyków prowadzi do innych niebezpiecznych zachowań ryzykownych 
i kompulsywnych, wśród których badacze wymieniają zachowania przestępcze, 
prostytucję i inne ryzykowne zachowania seksualne, agresję (Jędrzejko, Walancik, 
Janusz, 2013, s. 63 i dalsze).

2. Asertywność jako cecha ochronna przed 
uzależnieniami
Asertywność wiąże się z szacunkiem do siebie i innych, poszanowaniem włas-

nych oraz cudzych granic, odpowiedzialnością za własne działania tudzież samopo-
czucie, bez obciążania się odpowiedzialnością za działania czy reakcje emocjonalne 
innych. „Asertywność to takie zachowanie, które umożliwia człowiekowi działanie 
w jego własnym interesie, obronę swoich praw bez odczuwania lęku. To także wyra-
żanie swoich myśli, uczuć i pragnień w sposób, który nie narusza praw innych ludzi. 
Zachowujemy się asertywnie, gdy w sposób otwarty, adekwatny, uczciwy, używa-
jąc społecznie akceptowanych form, wyrażamy własne prawa i uczucia, respektując 
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równocześnie prawa i uczucia innych ludzi. Zachowując się tak, potrafi my stanow-
czo i śmiało egzekwować od otoczenia to, co nam się słusznie należy, nie raniąc tym 
innych ludzi” (Sobczak-Matysiak, 1997, s. 33). 

Asertywne podejście do życia daje wolność (Wróbel, 2012). Wolność ta jednak 
i autentyczność niosą za sobą ryzyko, które szczególnie młodzież (z racji dużej po-
trzeby akceptacji rówieśniczej) od asertywnej postawy czasem mylnie odstrasza. 
Ryzyko odmówienia, którego młodzież boi się, jest związane z obawą przed odrzu-
ceniem, w wyniku czego w postawach młodych ludzi pojawia się psychologiczny 
hamulec: „jak wyrażę swoje zdanie”, „zachowam się odmiennie od grupy”, „po-
wiem, że czyjeś zachowanie wobec mnie mi przeszkadza”, to będzie to równoznacz-
ne z przyjęciem roli outsidera, pojawi się samotność, zmniejszy to moją atrakcyjność 
interpersonalną. Stąd pokonanie bariery może być ważnym czynnikiem ochronnym 
w powielaniu zachowań ryzykownych. Wiemy bowiem, że osoby skłonne do zacho-
wań ryzykownych stają się wzorem do powielania takich postaw, w wyniku czego 
inni członkowie grupy mogą je powielać (dotyczy to szczególnie sytuacji, w których 
zachowania tego typu są udziałem silnych przywódców w grupach nieformalnych). 
Przyjmuje się, że młodym ludziom potrzebne są pozytywne wzmocnienia umac-
niające warunki, w których jednostka ucząca się odpowiedzialności za siebie po-
trafi  dokonywać właściwych wyborów między rówieśniczą korzyścią („zrobię coś, 
żeby zadowolić innych, co mi szkodzi”) a własnym dobrem („nie zrobię nic, co jest 
szkodliwe”), co w konsekwencji pozwala nastolatkowi wybrać własne dobro (zob. 
„Wychowanie dzieci i młodzieży”, 2007).

Asertywnych zachowań można się nauczyć, jest to jednak łatwiejsze, kiedy ma 
się odpowiednie wzorce rodzinne (Hamer, 2000). Dzieci dorastające w rodzinach, 
gdzie rodzice są ulegli, niekonsekwentni, sami odreagowują stres czynnościami za-
stępczymi, takimi jak substancje uzależniające, lub po prostu rodzice mniej świa-
domie wspierają rozwój swoich dorastających dzieci, a więc nie dają akceptacji, 
zaufania czy szczerej rozmowy, nie modelują otwartego rozwiązywania konfl iktów, 
nie pokazują własną postawą szacunku do siebie i innych, wychowują na zasadzie 
„dziecko widzi – dziecko robi” osoby, które nawet nie wiedzą, że można inaczej 
(Godzwon, 2001). Można na to zjawisko spojrzeć z innej perspektywy – możliwość 
rozwijania dorosłych może zmienić jakość zarówno funkcjonowania ich samych, 
jak i ich dzieci.

3. Wewnątrzsterowność jako stymulator właściwych 
wyborów
Drugim, równie ważnym czynnikiem wpływającym na możliwość dokonywa-

nia zdrowych dla siebie wyborów jest wewnątrzsterowność. Wewnątrzsterowność 
i zewnątrzsterowność to pewne cechy osobowości człowieka, wskazujące na głów-
ne motywy zachowań. Człowiek wewnątrzsterowny świadomie dokonuje wyborów 
i decyduje o swoim stylu życia. Swoje sukcesy postrzega jako efekty własnych dzia-
łań, zdolności, a do porażek jest nastawiony zadaniowo, analizuje je, żeby korygo-
wać „swój kurs” i w przyszłości odnieść sukces (Kozłowski, 2012). Nastawienie 
zadaniowe, a nie emocjonalne zwiększa motywację do konsekwencji, każdy upadek 
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daje szansę do powstania i walki z własnymi ograniczeniami. Zewnątrzsterowność 
to przeciwieństwo samodzielnego kierowania sobą. W przypadku zewnątrzsterow-
ności leitmotivem wyborów życiowych jest otoczenie, sukcesów jednostka dopatruje 
się w szczęściu, porażki zaś źle świadczą o samej osobie je popełniającej.

Tabela 1. Zależności między wewnątrz- i zewnątrzsterownością

Wewnątrzsterowność Zewnątrzsterowność

Nadrzędna zasada roz-
woju psychospołecznego 
jednostki

Wyczulenie na oczekiwania 
innych (kształtowanie spo-
łecznej osobowości)

Dążność do wczesnego 
nabycia uwewnętrznionego 
zespołu norm (kształtowanie 
charakteru)

Kryteria oceny postępo-
wania

Informacja zwrotna płynąca 
ze środowiska

Zinternalizowany przez jed-
nostkę system normatywny

Priorytet
Brak celu nadrzędnego, cel 
ściśle zależny od okolicz-
ności

Cel nadrzędny, zdetermino-
wany „na całe życie”

Strategia funkcjonowania 
w otoczeniu Konformizm (elastyczność) Nonkonformizm (sztywne 

zasady)

Stosunek do zasobów Konsumpcja (natychmiasto-
wa nagroda)

Akumulacja (nagroda odło-
żona w czasie)

Źródło: za: T. Kozłowski, Psycho-edukacyjne determinanty zewnątrz-sterowności jednostki, 
Czasopismo naukowe „Kultura i historia” (www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl).

4.  Poczucie własnej wartości 
Nathaniel Brendan stworzył wykorzystywany w praktyce psycho- i socjoterapeu-

tycznej model sześciu fi larów poczucia własnej wartości. Wyszedł on z założenia, że 
poczucie własnej wartości zmienia się każdego dnia i zależy od dokonywanych przez 
nas wyborów. Istotą stabilnej samooceny jest akceptacja siebie ze wszelkimi niuan-
sami oraz miłość własna, niezależnie do warunków zewnętrznych (Branden, 2009). 
Sześć fi larów, których rozwój zwiększa i stabilizuje poczucie własnej wartości, to: 
świadome życie – chęć poznania świata, aktywność poznawcza, gotowość do ciągłego 
uczenia się i zmiany poglądów, akceptacja tego, czego zmienić nie można, oraz dąże-
nie do samopoznania, czyli analizy własnych wad i zalet, kontakt ze swoimi emocja-
mi, potrzebami, wartościami i aspiracjami; praktyka samoakceptacji – bycie swoim 
przyjacielem, troszczenie się o siebie, dbanie o zaspokojenie własnych potrzeb, współ-
czucie sobie, dawanie sobie samemu wsparcia; praktyka odpowiedzialności – poczu-
cie kontroli nad własnym życiem, chęć podejmowania decyzji i liczenia się z ich kon-
sekwencjami; praktyka asertywności – dbanie o własne prawa i potrzeby, umiejętność 
wyrażania siebie bez krzywdzenia innych; praktyka życia celowego – umiejętność 
określania i realizacji priorytetów zgodnie z własnymi potrzebami i marzeniami; in-
tegralność osobista – życie w zgodzie z samym sobą, z własnymi przekonaniami, 
wartościami i normami oraz rozwój życia duchowego (Branden, 2009). 
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Praca nad rozwijaniem się na płaszczyźnie poszczególnych sfer zwiększa sa-
moświadomość, daje poczucie możliwości, a nawet konieczności samostanowienia. 
Aktywne zmiany poczucia własnej wartości odbywają się przez samoobserwację, 
zmianę podejścia do siebie i otaczającego świata, wykonywanie ćwiczeń, które mają 
za zadanie poddanie w wątpliwość pewnych istniejących do tej pory poglądów na 
temat siebie lub otoczenia (Branden, 2009, Lewandowska-Kidoń, 2009).

5. Model DiClemente i Pracheski oraz rozmowa 
motywująca do zmian
Kadra pedagogiczna, terapeuci oraz inne osoby chcące wspierać młodzież w roz-

woju mogą korzystać z modelu Brandena w pracy długoterminowej (Lewandowska-
Kidoń, 2009). Dla dobrych efektów, budowy akceptacji, zaufania oraz przy pracy 
z młodzieżą zagrożoną lub podejrzewaną o wchodzenie w uzależnienia bardzo efek-
tywne może być wykorzystanie modelu DiClemente i Procheski (Dudniczenko, 2010). 
Pierwszą zasadą, która liczy się tutaj w rozmowie z adolescentem, jest szczerość, 
szczególnie emocjonalna, wyraźne pokazanie swoich intencji, prostota. Wymaga on 
postawy opartej na empatii, akceptacji i szacunku, pozbycia się tendencji do oceniania 
i moralizowania. Nie udziela się rad, nie przekonuje do istnienia problemu, nie etykie-
tuje. Pracuje się na motywacji wewnętrznej młodego człowieka do zmian. Motywacji 
potrzebujemy, aby osiągnąć cele, dokonać świadomych zmian. Pytanie, jakie powi-
nien sobie zadać terapeuta lub pedagog pracujący z młodzieżą ze sfery ryzyka uzależ-
nień (i każdą inną) brzmi: Jak mogę znaleźć oraz wzmocnić motywację rozmówcy? 
Rozmawiając z młodym człowiekiem, który być może wszedł do grupy z tendencjami 
do zachowań ryzykownych lub podejrzewamy, że wchodzi w uzależnienie, zadajemy 
jak najwięcej pytań (otwartych), mówimy o korzyściach płynących z danego zacho-
wania ryzykownego, nie oceniamy – słuchamy. Jednocześnie wychwytujemy i ujaw-
niamy wszelkie sprzeczne motywy kierujące jednostką (np. jestem sportowcem, chcę 
osiągać sukcesy, jednocześnie palę marihuanę), wykazujemy również sprzeczności 
między obecnymi zachowaniami a przyszłymi, deklarowanymi celami i wartościami. 
Pracujemy na potencjałach, wzmacniając zarówno motywację, jak i wiarę we własne 
możliwości samostanowienia (Dudniczenko, 2010). 

Stadia Zmiany Zachowania DiClemente i Prochaski obejmują: przedrefl eksję 
(brak chęci zmiany zachowania, brak lub ignorowanie informacji, zaprzeczanie), 
refl eksję, kiedy pojawiają się naciski wewnętrzne lub zewnętrzne dotyczące nega-
tywnego dla młodej osoby zachowania (przeważanie strat nad zyskami z zacho-
wania destruktywnego), fazę decyzji – kiedy pojawia się świadoma deklaracja sta-
nu rzeczy oraz w konsekwencji zwiększa się potencjał zmiany, rekonesans – gdy 
motywacja popycha młodą osobę do poszukiwania form pomocy, które będą dla 
niej najskuteczniejsze, faza działania i wsparcia – sprawdzenie wybranych form 
pomocy w praktyce, duża potrzeba wsparcia ze strony znaczących osób, pojawia 
się podatność na regresję; faza podtrzymania lub nawrotu – osoba albo pozostaje 
przy wprowadzonych zmianach, albo pojawił się nawrót zachowań destrukcyjnych 
(bardzo ważny etap pracy, dający możliwość dokonania zmiany z korektą błędów) 
(Dudniczenko, 2010).
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W każdej z wyżej przedstawionych faz rozmawia się inaczej, osoby pracujące 
z młodzieżą uzależnioną lub z grupy ryzyka mają najczęściej do czynienia z fazą 
pierwszą lub drugą, dlatego pozwolę sobie przedstawić, w jaki sposób rozmawiać na 
tym etapie, żeby zmotywować do wprowadzenia pozytywnych zmian:

• Faza przedrefl eksyjna:
o bez długich i szczegółowych rozmów,
o przekazywanie informacji i informacji zwrotnych, aby rozwinąć świado-

mość problemu,
o pozwolenie na powstanie wątpliwości,
o pozwolenie na dostrzeżenie problemów i ryzyk w związku z obecnym za-

chowaniem.
• Faza refl eksji:

o pojawia się rozchwianie równowagi między chęcią pozostania przy do-
tychczasowym życiu a chęcią zmiany,

o odszukanie przyczyn zmian oraz ryzyk przy dalszym używaniu,
o wzmocnienie pewności siebie w kontekście zmiany,
o rachunek kosztów i korzyści,
o rozmówca musi mieć świadomość znaczenia ambiwalencji, aby nie zostać 

rozczarowanym (Dudniczenko, 2010).

Zakończenie
Młodzież jest zagubiona, rozdarta między oczekiwaniami, wychowaniem, swo-

im wyobrażeniem o własnej roli we współczesnym świecie. Osoby dorosłe mające 
kontakt z adolescentami w wieku gimnazjalnym, licealnym powinny być wyczulone 
na możliwość i niebezpieczeństwo pojawienia się tendencji do uzależnień od sub-
stancji lub czynności. Zadaniem osób pracujących z młodzieżą jest podnoszenie ich 
samoświadomości, dawanie alternatyw wobec dających szybką, tymczasową ulgę 
sposobów pozbycia się stresu. Jednoczesna stymulacja na płaszczyźnie motywacji 
do zmian, poczucia własnej wartości i asertywności może w rezultacie przyczynić 
się do rozwoju dojrzałej, samowystarczalnej i radzącej sobie z sytuacjami trudnymi 
jednostki. Od dorosłych wymaga to wyjścia poza postawę oceniającą, zrezygnowa-
nia z mylnie interpretowanej roli autorytetu, zgodnie z którą powinniśmy mówić 
o tym, co jest dobre, a co złe, bazując na własnych doświadczeniach czy mądrości 
pokolenia. Potrzebne jest raczej wycofanie się, danie przestrzeni na osobisty roz-
wój. Pokora i słuchanie drugiej strony, demokratyzacja kontaktu mogą mieć wiodą-
ce znaczenie dla uświadomienia problemu w przypadku nastolatka, który sięga po 
substancje uzależniające.
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Organizacja czasu wolnego jako działania 
profi laktyczne w walce z patologiami 
i uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży
Leisure time organization as preventive action in the 
fi ght with pathologies and addictions among children 
and youth

Streszczenie: Kryzys wartości rodzinnych, pogoń za karierą i pieniędzmi czy 
potrzeba zdobycia środków na codzienne utrzymanie powoduje zmniejszenie 
się wpływu rodziców na wychowanie, w tym właściwy wybór formy spędzania 
czasu wolnego przez dzieci. Tym samym zwiększeniu ulega rola instytucji od-
powiedzialnych za jego organizację w środowisku lokalnym. Odpowiednio zor-
ganizowany czas wolny może być twórczym czynnikiem w kształtowaniu oso-
bowości ludzkiej i zapobiegać powstawaniu patologiom i uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: czas wolny, profi laktyka, styl życia
Abstract: A family values crisis, pursuit of career and money, as well as the need 
to provide for everyday life have contributed to decreasing parents’ infl uence on 
the upbringing. This includes the choice of leisure forms. Hence the increased role 
of the institutions responsible for organizing leisure in the community. Appropria-
tely organized leisure may become a creative means of shaping human personality 
and preventing pathologies and addictions among children and youth.
Key words: leisure time, life style, preventive action

Wprowadzenie
Przemiany na początku XXI w., kiedy człowiek przeżywa kryzys tożsamości, 

kryzys podmiotowości, a nawet indywidualności, gdy często nie potrafi  odpowie-
dzieć sobie na pytanie o to, kim jest i co to dla niego oznacza, powodują, że jako 
osoba w różnorodnych relacjach traktowany jest jak przedmiot i sprowadzany do 
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przynależności do określonej grupy społecznej. Współcześnie obserwuje się także 
kryzys godności człowieka, który wyraża się przez poniżenie społeczne tych, którzy 
mają niewiele lub nic. Wartość człowieka sprowadza się do wartości posiadanych 
przez niego rzeczy. Współczesny człowiek, a nawet można ryzykować stwierdzenie 
– całe społeczeństwo, wykazuje tendencję do osłabienia wewnętrznych mechani-
zmów regulacyjnych, a tym samym osłabienia odporności na stres, przystosowania 
do nowych warunków, łatwiejszego wchodzenia w kryzysy i ogólnego zagubienia. 
Taki stan obserwuje się szczególnie wśród młodych. Sprzyja temu w szczególności 
atomizacja życia rodzinnego, rozpad więzi rodzinnych i międzyludzkich, dezinte-
gracja społeczności lokalnej, która często była naturalną grupą wsparcia, uprzed-
miotowienie osób i relacji, izolowanie osób nienadążających za postępem. Nie bez 
znaczenia jest tu także problem obniżającej się stopy życiowej jednostek i całego 
społeczeństwa. Na bazie takich problemów społecznych zauważalny staje się prob-
lem narastającej fali zachowań patologicznych dzieci i młodzieży. Stanowi to aktu-
alnie wyzwanie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, animatorów, instytucji 
organizujących czas wolny i ogółu społeczeństwa. Jest też obszarem zainteresowań 
badawczych dla naukowców i ważnym obszarem działania osób zajmujących się 
profi laktyką. Choć literatura przedmiotu w tym zakresie jest bogata, to rozumienie 
tych zjawisk, a szczególnie możliwości zapobiegania im, jest wciąż niepełne. Celem 
rozważań podjętych w prezentowanym materiale jest ukazanie wybranego aspektu 
organizacji czasu wolnego i możliwości jego oddziaływania profi laktycznego.

1. Patologie i uzależnienia wśród młodzieży
Do szczególnie niebezpiecznych zjawisk z zakresu patologii społecznej dzieci 

i młodzieży należy zaliczyć uzależnienia. Jak wynika z obserwacji i analiz danych 
statystycznych, corocznie zwiększa się liczba osób nieletnich mających kontakt i uza-
leżnionych od nikotyny, alkoholu, leków, narkotyków i modnych w ostatnim czasie 
dopalaczy (Motyka, 2013, s. 205–214). Kwestia ta rodzi niepokój w społeczeństwie 
i stanowi poważny problem nie tylko społeczny, ale także psychologiczny i medyczny. 
Młodzi ludzie hołdują przekonaniu, że sporadyczne i krótkotrwałe używanie narko-
tyków, alkoholu czy dopalaczy nie doprowadza do uzależnienia i nie jest szkodliwe 
dla zdrowia. W powszechnej opinii młodych istnieje moda na zażywanie substancji 
uzależniających, które traktowane są jako element zabawy. Często też młodzi sięgają 
po nie dla relaksu, pomocy w nauce albo wspomagania przeżyć i doznań. Nieletni 
mają dużą wiedzę na temat nazw, sposobów zażywania, a także możliwości dostępu 
i ich ceny. Przekonanie, że środki te są dostępne w dużych ośrodkach już dawno stra-
ciło swoje uzasadnienie. Narkotyki, dopalacze, alkohol bywają rozprowadzane wśród 
młodzieży w miejscach ich ulubionych spotkań: na podwórkach, w klubach, dyskote-
kach, pubach, w pobliżu szkół, dworców, bazarów, na deptakach, skwerach i parkach. 
Można je niestety zamawiać przez telefon, a nawet Internet. 

W badaniach nad przyczynami i motywami sięgania po alkohol i narkotyki mło-
dzi ludzie najczęściej wskazują, w przypadku alkoholu: 

• zmniejszenie zahamowań i obniżenie lęku,
• nabranie śmiałości w kontaktach z ludźmi,
• nawiązanie znajomości,
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• wprawienie się w stan podniecenia,
• dla odprężenia się,
• dla zabawy i z ciekawości (jak smakuje alkohol),
• pod wpływem reklamy,
• z nudów (z braku innych możliwości spędzenia wolnego czasu),
• „ponieważ wszyscy piją”,
• żeby uciec przed problemami (rodzinnymi, szkolnymi),
• zwrócenie na siebie uwagi rodziny i szkoły,
• prowokowanie dorosłych (przekora),
• bunt młodzieńczy.

W przypadku sięgania po narkotyki motywy można pogrupować następująco:
• motywy ucieczkowe:

− ucieczka od problemów rodzinnych i szkolnych,
− ucieczka od pustki, nudy i monotonii,
− ucieczka od samotności i lęku;

• motywy konformizmu:
− upodabnianie się do innych członków grupy rówieśniczej, aby uzyskać 

ich uznanie, oparcie, przyjaźń;
• motywy egzystencjalne:

− poczucie bezsensu życia,
− pustka wewnętrzna (narkotyk staje się „protezą” własnych przeżyć psy-

chicznych);
• motywy poszukiwania:

− ciekawość (jak działa narkotyk),
− chęć przeżycia czegoś niezwykłego;

• motywy hedonistyczne:
− dążenie do przyjemności;

• motywy prestiżowe i snobistyczne:
− chęć pokazania się bardziej dorosłym,
− pokazanie się jako osoba ważna, ciekawa, wyróżniająca się ponad prze-

ciętność (Szymańska, 2012, s. 14–15).

Jak wynika z powyższego, motywy sięgania po alkohol czy narkotyki powtarzają 
się. Warto zwrócić uwagę czytelnika, że motywy te są rodzajem wołania o pomoc 
młodego człowieka, który nie mogąc załatwić swoich spraw w inny sposób, za-
spokaja tak swoje najważniejsze potrzeby psychologiczne (np. miłości, akceptacji 
i uznania), realizuje ważne dla siebie cele rozwojowe i radzi sobie z trudnościami 
życiowymi, które w danym momencie przeżywa.

Wymiar zjawiska używania alkoholu, narkotyków i innych używek przedstawia 
raport z ogólnopolskich badań ankietowych. Wynika z niego, że picie alkoholu przez 
młodzież stało się niemal statystyczną normą. Używanie substancji nielegalnych sta-
wało się coraz bardziej widocznym problemem. Pod względem rozpowszechnienia 
używania leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza polskie 15–16-latki 
plasują się na pierwszym miejscu w Europie (Sierosławski, 2011, s. 8).
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Polskie problemy młodzieży z uzależnieniami w swojej wielopostaciowości pla-
sują się w rzędzie problemów powstałych na skutek specyfi cznej sytuacji społeczno-
politycznej i kulturowo-cywilizacyjnej. Warto zatem poruszyć zagadnienie profi lak-
tyki skoncentrowanej na dzieciach i młodzieży, zawierającej działania skierowane 
przede wszystkim na kwestionowanie niekorzystnych norm i przekonań przy jedno-
czesnym budowaniu norm, oczekiwań i przekonań zarazem pozytywnych i praw-
dziwych. W wyniku badań stwierdzono, że czas wolny i zainteresowania są istotnie 
powiązane z zażywaniem m.in. narkotyków. Wykazano też związki między przyna-
leżnością do kół, klubów, instytucji a konsumpcją narkotyków (Bąk, 2007, s. 247).

Prowadząc profi laktykę na poziomie uniwersalnym (główne działania to dostar-
czenie wiedzy i uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecz-
nych, niezbędnych do zapobiegania problemom), warto zwrócić uwagę na aspekt 
organizacji czasu wolnego jako skutecznego narzędzia w przeciwdziałaniu rozwoju 
patologii społecznych. 

2. Czas wolny i wzory jego spędzania
Dynamiczny rozwój czasu wolnego stanowi charakterystyczną cechę rozwoju 

współczesnych społeczeństw. W potocznym rozumieniu czas wolny traktuje się jako 
czas na zbyciu, jako jego nadwyżkę, z którą nie zawsze wiadomo, co zrobić. W odczuciu 
społecznym czas wolny kojarzy się z bezczynnością, brakiem zajęcia bądź zajęciami 
o charakterze pasywnym. Za czas wolny uznać można także czas, w którym człowiek 
nie je, nie śpi i nie pracuje. Czas wolny jest to ta część budżetu czasu, która nie jest zajęta 
ani przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani przez systematyczne kształcenie 
się uczelniane, ani przez zaspokajanie elementarnych potrzeb fi zjologicznych (sen, po-
siłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka 
nad członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania) – i może być 
spożytkowana bądź na swobodne wczasowanie, bądź na życie rodzinne, obowiązki spo-
łeczne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści (Kamiński, 1972, s. 296). Czas wolny 
pozostaje po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, domowych, szkolnych; czas 
przeznaczony na wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości. Podstawowe cechy czasu 
wolnego to dobrowolność, niezarobkowość, przyjemność (Firlit-Fesnak, 1996, s. 189).

Demokratyzacja życia, wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej spo-
wodowały zasadnicze zmiany w budżecie czasu wolnego ludności oraz w sposobach 
jego zagospodarowania. Zasadne wydaje się więc przygotowanie młodego człowie-
ka do racjonalnego korzystania z czasu wolnego. Sposoby spędzania czasu wolnego, 
jak wynika z obserwacji i przeprowadzanych badań, zależą w dużej mierze m.in. 
od tradycji przekazywanych w rodzinie, sytuacji materialnej, wpływów środowiska, 
dostępności do instytucji zajmujących się organizacją czasu wolnego. Proces wy-
chowania, który rozpoczyna się w rodzinie i jest kontynuowany w szkole, kształtuje 
zachowania preferowane w późniejszym wieku. Zatem dobrze wykorzystany czas 
wolny może być twórczym czynnikiem w kształtowaniu osobowości ludzkiej, a nie-
właściwie wykorzystany czynnikiem destrukcyjnym (Okoń, 1996, s. 46).

Sposoby spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży można najogólniej postrze-
gać w kategoriach związanych z uczestnictwem w kulturze (m.in. środki masowego 
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przekazu, kino, koncerty, imprezy artystyczne) i uczestnictwem w życiu społecznym 
(rodzina, grupy rówieśnicze, towarzyskie). Zachowania w czasie wolnym mogą 
być zorientowane na zabawę i rozrywkę, realizację indywidualnych zainteresowań 
i hobby, podejmowanie inicjatyw społecznych np. wolontariatu, bierny odpoczynek 
lub zachowania o charakterze patologii społecznej (nadużywanie alkoholu, narko-
mania, przestępczość itp.). Tutaj właśnie należy rozpocząć działania o charakterze 
szeroko pojętej profi laktyki i edukacji. Jest to zadanie dla rodziców, szkoły, peda-
gogów, animatorów kultury i życia społecznego, ale także wyzwanie dla instytucji, 
które w swojej działalności statutowej i misji zobowiązują się do organizacji cza-
su wolnego dla różnych grup i środowisk. Oddziaływanie wychowawcze powinno 
zmierzać ku kształtowaniu zachowania w czasie wolnym według przyjętych norm 
i zasad z uwzględnieniem poszerzenia sfery wolnego wyboru młodzieży. W taki spo-
sób zostanie podkreślona nie tylko wartość czasu wolnego w sferze profi laktyki, ale 
także jego możliwość wprowadzenia młodego człowieka w świat kultury i aktywne-
go uczestnictwa w niej.

Brak propozycji wypełnienia czasu wolnego może powodować wśród dzieci 
młodzieży powstanie zachowań nieakceptowanych społecznie. 

Wychowanie w rodzinie opiera się na przekazywanych z pokolenia na pokole-
nia tradycjach. Ważnym czynnikiem, który wpływa na wychowanie, jest więź uczu-
ciowa i emocjonalna, jaka istnieje między członkami rodziny. Dynamiczny rozwój 
cywilizacji z towarzyszącym mu pośpiechem, nowoczesnością, brakiem czasu, po-
gonią za pieniądzem, spowodował, że więzi rodzinne zostały rozluźnione. Również 
stosunki społeczne – wzajemne kontakty sąsiedzkie, w pracy czy kontakty przyja-
cielskie uległy rozluźnieniu. W takiej sytuacji szczególnie ważne są działania służą-
ce integracji społeczeństw lokalnych oraz wzmacniające więzi w domu rodzinnym. 
Dużą rolę w tworzeniu modelu aktywności w czasie wolnym odgrywają placówki 
edukacyjne. Szkoły wszystkich szczebli powinny kontynuować rozwój zaintereso-
wań i form aktywności, które dzieci wynoszą z domu rodzinnego. Jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, powinny takie wzory wskazywać. Szkoła obok przekazania wiedzy 
i przygotowania do pracy i zawodu powinna przygotowywać swoich absolwentów 
do odpowiedniej i odpowiedzialnej formy spędzania czasu. „Szkoła, jeśli jest dobrze 
«ustawiona», rozumie, że w nowoczesnym świecie musi wychowywać nie tylko do 
pracy i zawodu, lecz także do wczasowania, które przecież odgrywać będzie wielką 
rolę w życiu jej absolwentów. [...] Szkoła – to przecież także plejada pozalekcyjnych 
form aktywności uczniowskich stowarzyszeń i kół zainteresowań, z których każde 
jest terenem wczasowania swych członków i uczestników, a może stać się także 
środowiskiem budzącym i ugruntowującym wartościowsze formy wczasowania” 
(Kamiński, 1972, s. 300–301). Obok rodziny to właśnie szkoła powinna przybliżać 
młodzieży pewne idee, ukazywać wzory postępowania, wzbudzać wśród młodych 
ludzi potrzebę uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Niestety, sama szkoła 
dysponująca nawet najlepszym sprzętem, kadrą i pieniędzmi nie jest w stanie za-
bezpieczyć dzieciom rozwoju, intelektualnego, fi zycznego i emocjonalnego w wy-
starczającym stopniu. Dlatego też tak ważna jest rola rodziny w przygotowaniu do 
wczasowania i kształtowania postaw moralnych, jak też wzorów aktywności kultu-
ralnej młodzieży. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w wychowaniu, rozbudzić 
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u dzieci potrzebę aktywnego wypoczynku – tworzyć dziecku kulturę czasu wolne-
go, która stwarza odpowiednie warunki do kształtowania osobowości. Świadomi 
rodzice mają i powinni ulegać pewnym sugestiom dzieci w kwestii spędzania czasu 
wolnego, doradzać, dawać przykład, co w przyszłości może zabezpieczyć przed nie-
pożądanym wpływem środowiska i powstaniem patologii. 

3. Organizacja czasu wolego
Dobrze zorganizowany czas wolny może spowodować rozwój zainteresowań, 

hobby i pasji dzieci i młodzieży oraz zminimalizować skutki negatywnego wpływu 
grupy rówieśniczej i tym samym rozwoju uzależnień. 

Obecną kulturę masową cechuje bierne przyjmowanie wszystkich treści, jakimi 
„bombardują” nas media. Jak wynika z badań Grażyny Firlit-Fesnak, „[...] uczestni-
ctwo w kulturze masowej stanowi powszechną formę zachowań Polaków w czasie 
wolnym. Takie czynności, jak oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie gazet 
znajdują się w czołówce częstych zajęć wykonywanych przez badanych, przy czym 
pierwszeństwo przypada telewizji, którą oglądało 96% respondentów. Znacznie rza-
dziej realizują się Polacy w pierwszym wymiarze czasu wolnego. Popularne są na-
tomiast spotkania z przyjaciółmi i kolegami – wymieniło je aż 86% respondentów, 
przy czym 1/3 wskazała, że ta forma spędzania czasu wolnego zdarza im się dość 
często... Spędzanie czasu wolnego poza domem charakteryzowało małą zbiorowość 
respondentów. Tylko 24% badanych wskazało na uczestnictwo w zabawach i dysko-
tekach, i byli to głównie ludzie młodzi. Chodzenie do restauracji czy kawiarni do-
tyczyło jedynie 5% respondentów, 3% zajmowało się organizowaniem sportu, a 8% 
uprawiało sport” (Firlit-Fesnak, 1996, s. 190–191. Podobne wnioski przedstawia 
Marek Dembowski, podając, że sposoby zagospodarowania czasu wolnego stanowią 
tradycyjne czynności, takie jak: oglądanie telewizji, wyjazdy do rodziny, spotkania 
ze znajomymi, pobyt na działce, spacery (Dembowski, 2012, s. 143). Coraz większą 
rolę odgrywa Internet i portale społecznościowe. Prawie każdy nastolatek mający 
w domu komputer i połączenie z Internetem spędza przed nim każdą wolną chwilę, 
korzystając z niezmierzonych wręcz możliwości sieci. Niestety, nie zawsze jest to 
czas właściwie spożytkowany. Młodzież coraz częściej przedkłada „bycie w sieci” 
nad obowiązki codzienne w domu, naukę czy aktywność fi zyczną. Aby zapobiegać 
takim niekorzystnym sytuacjom, zarówno rodzice, jak i najbliżsi oraz wszelkiego 
typu instytucje „organizujące czas wolny” muszą ze sobą współpracować, muszą 
obserwować zachodzące wokół zmiany, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zaspokajaniu ich potrzeb w organizacji czasu. 

W badaniach socjologicznych nad uczestnictwem w kulturze odnotowuje się 
zależność między poziomem wykształcenia a aktywnością kulturalną. „W kształto-
waniu potrzeb kulturalnych ludności istotną rolę spełnia wykształcenie realizowane 
przez system oświatowy. Przez dobór odpowiednich programów kształcenia i wy-
chowania oraz upowszechniania kształcenia na poziomie szkoły średniej tworzy się 
szerokie podstawy dla powstawania potrzeb kulturalnych we wszystkich warstwach 
społecznych. Proces kształcenia staje się siłą napędową wzrostu i upowszechniania 
potrzeb kulturalnych [...]” (Kostyrko, 1997, s. 135).
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Wszystkie placówki i instytucje, związki i stowarzyszenia, które zostały powoła-
ne dla działań w społeczności lokalnej, muszą znaleźć sposób, aby zachęcić dzieci, 
młodzież i dorosłych do korzystania z ich oferty. Oferta ta musi być atrakcyjna, cie-
kawa i interesująca dla potencjalnych odbiorców – nas wszystkich. Tylko zorgani-
zowana i zaplanowana działalność na rzecz społeczności lokalnej, bardzo elastyczna 
oferta zajęć czy propozycji spędzenia czasu może zapobiec chociaż części niepożą-
danych zachowań społecznych, rozwojowi patologii czy uzależnień. 

Zakończenie
Niepokojący obecnie jest fakt zredukowania w ostatnich latach wymiaru godzin 

lekcyjnych poświęconych edukacji artystycznej i rozwoju fi zycznego dzieci (muzy-
ka, plastyka, wychowanie fi zyczne). Zbyt mała ilość czasu nie daje teoretycznych 
podstaw do zrozumienia i właściwej oceny współczesnej kultury. Co za tym idzie, 
nawet najlepsza edukacja artystyczna prowadzona w formie zajęć pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych nie jest w stanie zastąpić powszechnego przysposabiania do odbioru 
kultury.

Podejmowane działania wobec organizacji czasu wolnego powinny mieć charak-
ter mobilizacyjny, polegający na oddziaływaniu na dzieci i młodzież. Odpowiednia 
strategia działania powinna dotyczyć również prawidłowego funkcjonowania in-
stytucji publicznych i niepublicznych. Wskażmy także, że brak organizacji czasu 
wolnego może odbijać się na funkcjonowaniu wielu rodzin i całego społeczeństwa. 
Możliwą bezpośrednią jego konsekwencją jest rozszerzanie się zjawisk patologii 
społecznej. 

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że młodzi ludzie mają problemy 
z organizacją czasu wolnego. Większość respondentów nie wie nic o placówkach 
kulturalno-oświatowych w swojej miejscowości. Czasem jest i tak, że nie ma takich 
instytucji. Sytuacja taka często występuje na wsi. Niezależnie jednak od miejsca za-
mieszkania (miasto czy wieś) oferta istniejących placówek kulturalnych, a w szcze-
gólności domów kultury mija się z potrzebami i oczekiwaniami środowiska. In-
stytucji kulturalno-oświatowych jest zdecydowanie za mało. Również ich godziny 
otwarcia nie odpowiadają potrzebom społeczności lokalnych, tylko zatrudnionym 
tam pracownikom. Młodzież niemająca miejsc, gdzie można spędzać czas wolny, 
nie bardzo wie, „co ze sobą zrobić”. Jest to grupa szczególnego ryzyka, w której 
mogą wystąpić różne patologie społeczne. Zadaniem różnego typu instytucji, rodzi-
ny, środowiska lokalnego powinna być pomoc w akceptowanej społecznie, zgodnej 
z zainteresowaniami aktywności w czasie wolnym.
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Uczeń zagrożony niedostosowaniem 
społecznym – diagnoza i metody pracy 
terapeutycznej
Student at risk of social maladjustment – diagnosis and 
methods of therapeutic work

Streszczenie: Artykuł analizuje problem niedostosowania społecznego, które 
objawia się trudnościami w dostosowaniu się do uznanych norm społecznych, 
zadań życiowych oraz zaburzonymi zachowaniami. Autorka będzie starała się 
przeanalizować możliwe przyczyny niedostosowania społecznego, jak i wskazać 
cele, formy, metody pracy z takim uczniem, jakimi dysponuje szkoła i poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna.
Słowa kluczowe: dorastanie, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowa-
nia, socjoterapia
Abstract: The article analyzes the problem of social maladjustment, which is ma-
nifested by diffi culties in adapting to the established social norms, life tasks, and 
aberrant behaviors. The author will try to analyze the possible causes of social ma-
ladjustment and indicate objectives, forms and methods of work with the student at 
the disposal of the school and psychology and pedagogy counseling service.
Key words: adolescence, abnormal behavior, social maladjustment, sociotherapy

Wprowadzenie
Życie w XXI w. charakteryzuje się intensywnym postępem we wszystkich prze-

jawach cywilizacji i kultury, przemianami społecznymi i ekonomicznymi, ale także 
zgiełkiem, hałasem i pośpiechem, coraz większą anonimowością, agresją, przemocą 
i wszechogarniającym konsumpcjonizmem. Zmienia się środowisko szkolne, któ-
re często w opinii publicznej przedstawia się jako triada, na którą składa się bez-
karny uczeń, bezradny nauczyciel i bierny rodzic. Widoczny jest kryzys rodziny, 
nie tylko jako instytucji społecznej, ale także struktury psychologicznej, w której 
role rodzicielskie uległy znacznemu osłabieniu. Współczesna rodzina ma problemy 
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ze spełnianiem swoich podstawowych funkcji wychowawczych i opiekuńczych. 
Konsekwencją zachodzących przemian jest zmieniający się model wychowywania, 
a także towarzyszące tym przemianom trudności wychowawcze. 

Nastolatki dorastają dziś w zupełnie innym świecie niż ich rodzice. W młod-
szym wieku stają przed wyzwaniami i wyborami, a niewystarczająco wykształcona 
jeszcze umiejętność radzenia sobie z nimi powoduje problemy ze stresem i coraz 
większe trudności z kształtowaniem dojrzałej osobowości skutkujące trudnościami 
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie o wartości i sens życia. 

Socjalizacja i wychowywanie dzieci narażone są więc dzisiaj na szereg zagrożeń. 
Ulegające szybkiej modyfi kacji warunki życia – istotny wzrost poziomu stawianych 
wymagań zawodowych, przepływ i dostępność informacji oraz szeroki zakres moż-
liwości działania, w połączeniu z gwałtownością zmian oraz niewystarczającym 
wsparciem i pomocą ze strony rodziny, a także placówek oświatowych mogą wy-
woływać u młodego człowieka wrażenie chaosu, poczucie bezradności oraz nasile-
nie działań destrukcyjnych (por. Dziewiecki, 2003). Krzysztof Gerc podkreśla rolę 
mediów w kształtowaniu się kryteriów etyczno-moralnych i estetycznych młodych 
ludzi oraz samotność adolescenta wobec natłoku informacji, których właściwe zro-
zumienie, hierarchizacja i ocena ich obiektywizmu może przerastać jego możliwości 
emocjonalne i poznawcze (Gerc, 2009a, s. 2).

Konsekwencją tych trudności i braku wczesnej i adekwatnej do problemu diag-
nozy i pomocy jest narastające w ostatnich latach zjawisko niedostosowania spo-
łecznego. Zaobserwować można nagły wzrost trudności wychowawczych i agresji 
nieletnich, szczególnie na etapie nauki w gimnazjum. Zjawiska te u dzieci i młodzie-
ży stały się problemem funkcjonowania wielu szkół (Pastwa-Wojciechowska, 2001). 
Młodzież społecznie niedostosowaną określa się mianem młodzieży trudnej i zde-
moralizowanej czy młodzieży z zaburzeniami zachowania. Coraz częściej media 
informują nas o wstrząsających czynach przestępczych popełnionych przez dzieci 
i młodzież. Spowodowane jest to wieloma czynnikami ściśle powiązanymi z ży-
ciem rodzinnym, niepowodzeniami szkolnymi oraz brutalizacją życia społecznego, 
a szczególnie z chaosem wartości i reguł życia społecznego, w obliczu których staje 
współczesna rodzina i szkoła.

1. Niedostosowanie społeczne – próba zdefi niowania 
problemu
Dostosowanie społeczne, które prezentuje większość przedstawicieli społeczeń-

stwa, jest możliwe tylko wtedy, kiedy jednostka zaakceptuje wzory, wartości i normy 
obowiązujące w danym społeczeństwie. Przyswojenie, uznanie i internalizacja tych 
zasad jest podstawą socjalizacji. Istnieją jednak takie jednostki, które pod wpływem 
różnych czynników i sytuacji mają duże trudności w dostosowywaniu się do grupy 
społecznej, a ich zachowanie ma bardzo negatywne następstwa dla społeczeństwa. 

Jako niedostosowane społecznie określane są dzieci i młodzież, u których na sku-
tek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych wystę-
pują utrwalone (powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu. Natomiast zagrożone 
niedostosowaniem społecznym są dzieci i młodzież wychowująca się w warunkach 
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niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, na których negatywny wpływ wy-
wierają takie środowiska wychowawcze, jak rodzina czy grupa rówieśnicza, a prze-
jawy tych zaburzeń występują sporadycznie (Pytka, 2001, s. 90). Niedostosowanie 
jest tu więc sprowadzane do zaburzeń, odchyleń od normalnego rozwoju. Defi nicja 
niedostosowania społecznego stosowana na gruncie polskiego systemu edukacji 
wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej omawia to trudne zjawisko 
jednak również od strony bezradności środowiska wychowawczego wobec jednostki 
sprawiającej mu trudności wychowawcze oraz „niedostosowania” tego środowiska 
do potrzeb i aspiracji oraz poziomu rozwoju dziecka oznaczonego jako „zaburzone”, 
wobec którego należy stosować „specjalne metody i środki” (tamże). Lesław Pytka 
twierdzi, że termin „nieprzystosowanie społeczne” jest „lakonicznym skrótem, sto-
sowanym na oznaczenie mało skutecznych sposobów adaptacji, nie zapewniających 
jednostce dostatecznej harmonii z jej otoczeniem społecznym i harmonii wewnętrz-
nej” (Pytka, 1986, s. 72).

Termin „niedostosowanie społeczne” stosowany jest więc w stosunku do osób, 
których funkcjonowanie społeczne jest zaburzone. Wykazują one zachowania pozo-
stające w sprzeczności z powszechnie uznawanymi normami, wartościami i oczeki-
waniami. Odnosi się ono do zaburzeń sfery emocjonalno-wolicjonalnej, behawio-
ralnej i sfery osobowości. Przejawia się w postaci trudności w dostosowaniu się do 
uznanych norm społecznych, zadań życiowych, zaburzonej równowadze poznawczo
-uczuciowej, wadliwie zintegrowanych postawach społecznych, nieprzestrzeganiu 
zasad moralnych, negatywnych lub nieadekwatnych reakcjach na zakazy i nakazy 
zawarte w przypisanych im rolach społecznych oraz złego samopoczucia. Pojęcie 
niedostosowania zaadaptowała do polskich realiów Maria Grzegorzewska, odwo-
łująca się w latach 60. do francuskich doświadczeń. Jej dokonania odegrały istotną 
rolę, kładąc kres wcześniejszym sporom terminologicznym, a co najważniejsze, słu-
żyły zaakcentowaniu zobowiązań społeczeństwa wobec dziecka (Pospiszyl, 1985, 
s. 13). Wśród atrybutów niedostosowania wymienić można m.in. odwrócenie się od 
wartości pozytywnych i chęć realizacji w „akcji społecznie destruktywnej”, niewy-
kształcenie uczuć wyższych i nikłą wrażliwość, hipertrofi ę reakcji wobec bodźców 
ją wywołujących, cynizm, podziw dla tzw. złych czynów, niechęć do pracy i nauki, 
nieodpowiedzialność, życie chwilą, niezdolność do przywiązania się do kogokol-
wiek w sposób trwały. Wyrazem zaistnienia problemu może być zarówno agresja, 
jak i bierność (Przetacznikowa, Susułowska, 1969, s. 253, 257). Lesław Pytka wska-
zuje przede wszystkim na tzw. zachowania antagonistyczno-destruktywne będące 
wyrazem konfl iktu jednostki ze społeczeństwem, a także negatywne i nieadekwatne 
reakcje na wymagania i nakazy zawarte w przypisanych jej rolach społecznych. 

Denis H. Scott wyróżnił sześć kryteriów niedostosowania. Dziecko nie działa 
w swoim najlepszym interesie, stwarza sobie kłopoty, których nie może rozwikłać, 
reaguje w sposób nieprzewidywalny i nieproporcjonalny do bodźców wywołujących 
problem, brakuje mu sukcesów, jego samopoczucie można określić jako złe i w re-
zultacie czuje się nieszczęśliwe (Urban, 2000, s. 15–16). Do typowych przejawów 
powtarzających się w różnych koncepcjach zaliczyć można nadużywanie alkoholu 
i leków, samobójstwa i jego próby, prostytucję i promiskuityzm, ucieczki z domu, 
wagary, pasożytnictwo społeczne, uczestnictwo w gangach podkulturowych. Uznać 
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za świadczące o nieprzystosowaniu można także takie zachowania, jak notoryczne 
kłamstwa, werbalną agresję (wulgarność), lenistwo szkolne, nieprzestrzeganie reguł 
zachowania w szkole, zaburzenia koncentracji uwagi, lękliwość, konfl ikty z nauczy-
cielami, wzmożone konfl ikty z rówieśnikami. Poszukując wystandaryzowanego 
pomiaru Lesław Pytka – autor „Skali Nieprzystosowania Społecznego”, jako cząst-
kowe wskaźniki uznał takie symptomy, jak: notoryczne kłamstwa, wagary, alkoholi-
zowanie się, ucieczki z domu, kradzieże, niekonwencjonalne zachowania seksualne, 
rozmaite formy agresji, łączne z autoagresją (Pytka, 2001, s. 91).

Ministerstwo Edukacji Narodowej w zależności od nasilenia objawów i dodatko-
wych czynników środowiskowych, wyróżnia niedostosowanie społeczne i zagroże-
nie niedostosowaniem społecznym w zależności od stopnia nasilenia niepokojących 
symptomów. Jako objawy niedostosowania wymienia się tutaj: nagminne wagary, 
ucieczki z domu i włóczęgostwo, sporadyczne lub systematyczne picie alkoholu, 
odurzanie się (jego próby i faktyczne odurzanie się), niszczenie mienia, stosowanie 
przemocy, bójki, przywłaszczanie cudzego mienia, kradzieże, udział w grupach ne-
gatywnych oraz usiłowanie i dokonanie samobójstwa. W tzw. ewidencyjnej karcie 
ucznia wskazuje się także na dodatkowe objawy: demoralizację seksualną, tatuaże 
i inne przestępstwa (włamania, rozboje, wymuszanie, chuligaństwo, gwałty) (Pytka, 
1995, s. 43).

2. Etiologia niedostosowania społecznego
Przyczyny niedostosowania społecznego można generalnie, z punktu widzenia 

psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą, podzielić na czynniki motywacyj-
ne i predyspozycyjne. Czynniki motywacyjne skłaniają jednostkę do zachowań de-
strukcyjnych, m.in.: niezadowolenie z obecnych warunków życia, uczucie nudy wy-
nikające z braku poważniejszych, jasno i wyraźnie określonych obowiązków, chęć 
dokonania czegoś i zwrócenia na siebie uwagi innych osób. Druga grupa przyczyn 
to czynniki predyspozycyjne, na które składają się czynniki organiczne, czyli wszel-
kiego rodzaju zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz czynniki społecz-
ne związane ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, szkolnym czy rówieśniczym. 
Jan Konopnicki dzieli zaś przyczyny nieprzystosowania społecznego na biologiczne 
(wewnętrzne), dotyczące jednostki, i środowiskowe (zewnętrzne). Na przyczyny 
biologiczne składają się przyczyny organiczne, takie jak uszkodzenia centralnego 
układu nerwowego (powodujące charakteropatie) i przyczyny psychiczne – uwarun-
kowane przede wszystkim czynnikami dziedziczności i obejmujące sferę emocjo-
nalną i wolicjonalną, warunkującą zmiany psychopatyczne. Autor zwraca uwagę, że 
zagrożenia mogą wystąpić już w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Niebez-
pieczne są wszelkie urazy i infekcje obejmujące ośrodkowy układ nerwowy, gdyż 
często rzutują one na osobowość dziecka” (Pospiszyl, Żabczyńska, 1981, s. 84).

Do przyczyn środowiskowych Konopnicki zalicza wadliwą strukturę rodziny, 
zaniedbania środowiska wychowującego, błędy wychowawcze rodziny i szkoły, 
wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie postawy społeczno-moralnej 
dzieci i młodzieży czy wreszcie zaburzenia rozwojowe oraz czynniki ekonomiczno
-gospodarcze i przyrodniczo-ekologiczne. Przyczyny zewnętrzne niedostosowania 
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społecznego mogą występować w rodzinie, w szkole, w szerszym środowisku spo-
łecznym. Każde z tych środowisk może odegrać rolę wychowawczo-pozytywną lub 
wychowawczo-negatywną.

„Przyczyny trudności przystosowawczych tkwią najczęściej w środowisku, któ-
re jest pod jakimś względem wypaczone – nie zaspokaja podstawowych potrzeb 
dziecka, stawia zbyt wysokie wymagania w stosunku do jego możliwości rozwojo-
wych, dostarcza negatywnych wzorów postępowania” (tamże). Szczególną uwagę 
zwraca się w literaturze na środowisko rodzinne. Wszak jest to pierwsze środowi-
sko wychowawcze dziecka. Tu właśnie nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi 
ludźmi, tu zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego, 
które stają się podwaliną i zaczątkiem jego rozwoju społecznego (Konopnicki, 1971, 
s. 125). „Nieprawidłowości struktury rodziny są wymieniane bardzo często jako ce-
cha środowisk rodzinnych dzieci o zaburzonym procesie uspołecznienia [...], o pra-
widłowym przebiegu procesu uspołecznienia dziecka decydują przede wszystkim 
[...] wzory zachowań przejmowane od otoczenia w drodze identyfi kacji i internali-
zacji norm” (Janczur, 1990, s. 84, 87–88).

Rodzina, zdaniem wielu współczesnych badaczy, stanowi naturalne środowisko, 
w którym najpełniej następuje rozwój młodego człowieka (por. Kocik, 2006). Sta-
nowi ona swoistą mikrospołeczność, w której przekazywane są podstawowe normy 
społeczne i moralne oraz kształtują się zręby osobowości dziecka. Rodzice i najbliż-
si członkowie rodziny mają najistotniejszy wpływ na kształtowanie postaw i ide-
ałów dziecka w pierwszych latach jego życia, kiedy otoczenie społeczne nie ma 
jeszcze możliwości ingerowania w jego wychowanie. Tworzą się w niej pierwsze 
więzi emocjonalne dziecka z rodzicami i rodzeństwem, które stanowią podstawę 
umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Dziecko przez komunika-
cję z rodzicami nawiązuje trwałe kontakty emocjonalne i uczy się pożądanych za-
chowań społecznych. Rodzina stanowi więc dla dziecka pierwszą sferę oddziaływań 
socjalizacyjnych (por. Gerc, 2009b). Dokonuje się w niej również transmisja dzie-
dzictwa kulturowego. 

Proces wychowania w rodzinie rozpoczyna się już od najwcześniejszego okre-
su życia dziecka. W sferze biologiczno-popędowej rodzina wyznacza kształt oso-
bowości dziecka przez zapewnienie mu opieki aż do momentu usamodzielnienia 
się. W sferze psychiczno-uczuciowej rola rodziny sprowadza się do ustawicznego 
oddziaływania na psychikę dziecka przez bezinteresowność i ofi arność. W trakcie 
tych oddziaływań nawiązują się i stale umacniają więzi emocjonalne łączące dzie-
cko z rodziną (Gerc, 2009c). Mają one wpływ na proces jego późniejszego przysto-
sowania społecznego. To właśnie w rodzinie przez okazywanie zaufania, szukanie 
rady i pomocy, wyrażanie swych obaw i niepokojów dziecko odnajduje pierwsze 
możliwości uzewnętrznienia swych potrzeb uczuciowych. 

W sferze społeczno-kulturowej rodzina pełni funkcję socjalizującą jako mała 
grupa, kierująca się regułami i normami przyjętymi w określonym społeczeń-
stwie. Rodzina jest zatem środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie do-
kona się późniejsze wejście dziecka w społeczeństwo. Sposób i formy udziału 
w życiu społecznym zależą od tego, na ile człowiek jako dziecko pozna i zinter-
nalizuje wartości społeczne, tradycje i obyczaje przyjęte w społeczeństwie, nauczy 
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się uznanych w społeczeństwie wzorów postępowania i działania. Proces rozwo-
ju osobowego dziecka przebiega w atmosferze panujących w środowisku rodzin-
nym norm, reguł i zasad moralnych, ogólnych w swych założeniach, ale konkre-
tyzowanych przez oddziaływania rodziców wobec dziecka. Dla dziecka rodzice 
są pierwotnie jedynymi, słusznymi wzorami postępowania, wskazującymi na na-
jistotniejsze wartości. Oddziaływania rodziców kształtują więc pojęcia moralne, 
etyczne i religijne dziecka. Proces socjalizacji w rodzinie zaczyna się zatem od 
najmłodszych lat życia i zależny jest od wartości kulturowych sterujących zacho-
waniami członków rodziny, kultury języka środowiska domowego, poziomu mo-
ralnego domowników, ich dążeń estetycznych, celów życiowych, wzorów sukcesu 
życiowego, orientacji światopoglądowych, postaw wobec pracy, nauki, obowiązków 
życiowych, innego człowieka i jego potrzeb. Dziecko uczy się pełnienia ról spo-
łecznych związanych z płcią, funkcji rodzinnych i zawodowych, zadań związanych 
z członkostwem w określonych grupach i instytucjach i kręgach koleżeńskich i to-
warzyskich.

Z perspektywy pracy psychologa szkolnego ze szczególną jaskrawością zoba-
czyć można negatywne skutki nieprawidłowego funkcjonowania rodzin, w których 
stosowane metody wychowawcze i nieprawidłowości wzajemnych stosunków we-
wnątrzrodzinnych powodują zaburzenia w rozwoju i zachowaniu dzieci, rzutujące 
często w sposób niekorzystny na całe ich dalsze życie. Środowisko rodzinne zdezor-
ganizowane przez uzależnienia lub przestępczość rodziców czy zaniedbania rodzi-
cielskie uwidacznia się przede wszystkim w przebiegu kariery szkolnej dzieci i mło-
dzieży, a także w następnych etapach życia – w powstawaniu zaburzeń komunikacji 
społecznej, ignorancji norm czy wreszcie w zjawisku przestępczości młodzieży. 
Obserwacja młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze pozwala stwierdzić, 
iż zazwyczaj przed wejściem w kolizję z prawem występują u młodych ludzi pewne 
zaburzenia natury psychicznej. Źródła tych zaburzeń tkwią w zaniedbaniach wycho-
wawczych ludzi dorosłych, głównie rodziców, ale także nauczycieli i wychowaw-
ców w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W wielu bowiem 
przypadkach dorośli w zbyt małym stopniu uświadamiają sobie własny destruktyw-
ny wpływ na młodzież, która niezwykle łatwo naśladuje negatywne wzory zacho-
wań (Janczur, 1990, s. 133–135).

Szkoła pełni drugą po rodzinie ważną rolę w procesach wychowawczych i so-
cjalizacyjnych. Ma za zadanie nauczyć pracowitości, odpowiedzialności, systema-
tyczności, wpoić podstawowe dla danego społeczeństwa wartości, przygotować do 
dorosłości i pozytywnej egzystencji w społeczeństwie. Podobnie jak patologia ro-
dziny, nieprawidłowości w funkcjonowaniu w szkole mogą zdeterminować dalszą 
drogę życiową dziecka. 

Szkoła często staje się pierwszym miejscem ujawnienia się zaburzeń rozwoju 
diagnozowanych przez nauczycieli. Może być też elementem wieloaspektowego 
procesu powstania i narastania dewiacji. Zdarzają się też sytuacje, gdzie to właśnie 
nieprawidłowości środowiska szkolnego stają się pierwotną przyczyną zaburzeń. Do 
tej ostatniej możliwości przyczynić się mogą nieprawidłowe warunki życia szkolne-
go, niedostosowany do możliwości uczniów system wymagań, a także niekompeten-
cja nauczyciela (Konopnicki, 1971, s. 103–105).
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Od okresu przedszkolnego na rozwój dziecka maja także ogromny wpływ in-
terakcje rówieśnicze. Kolejne etapy edukacji wzmagają częstotliwość i intensyw-
ność kontaktów. Dziecięce grupy z reguły rodzą się spontanicznie, czasami stając 
się źródłem nieprawidłowości. Atrakcyjność alternatywnej wobec rodzinnej czy 
szkolnej wspólnoty może stanowić początek patologicznej socjalizacji, ale też re-
kompensować defi cyt w potrzebie zaspokajania poczucia własnej wartości (tamże, 
s. 110–113).

Przyczyn niedostosowania społecznego możemy również doszukać się w nega-
tywnym wpływie mediów, a szczególnie przemocy i agresji, które są stałym elemen-
tem medialnych przekazów. Niebezpieczeństwo tkwi również w grach komputero-
wych, bajkach dla dzieci oraz niektórych zabawkach. Bezproduktywne, pozbawione 
mądrego komentarza i czujności osoby dorosłej spędzanie czasu przed telewizorem 
czy komputerem zubaża rozwojowo i może mieć wielorakie negatywne dla psychiki 
dziecka skutki u nieprzygotowanego do krytycznego odbioru przekazów medial-
nych młodego człowieka. Ogólnodostępne programy, fi lmy, strony internetowe, ga-
zety dostarczają często negatywnych wzorców do naśladowania.

 
3. Uczeń niedostosowany społecznie w szkole

Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym 
uzyskuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na mocy decyzji zespołu 
orzekającego działającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
W orzeczeniu zespół przedstawia diagnozę, zalecenia i uzasadnienie. W diagnozie 
zawarte są informacje o możliwościach i potencjale rozwojowym dziecka. W przy-
padku dziecka niedostosowanego społecznie określony jest jego poziom rozwoju 
intelektualnego, przyczyny niedostosowania społecznego, poziom rozwoju poszcze-
gólnych funkcji poznawczych, cechy społecznego funkcjonowania ucznia, zaburze-
nia emocjonalne, poziom opóźnienia szkolnego. Ponadto orzeczenie zawiera zalece-
nia i wnioski dotyczące pracy z uczniem, np. dostosowanie wymagań do możliwości 
ucznia, zajęcia terapii pedagogicznej, socjoterapię, psychoterapię, profi laktykę uza-
leżnień, resocjalizację, utrwalanie norm i zasad współżycia społecznego. 

Młodzież niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym 
realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla poszczególnych 
typów szkół. Kształcenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
powinno być wzbogacone o działania o charakterze socjoterapeutycznym, które 
realizowane być mogą w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjny-
mi, szkołach integracyjnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Kształcenie 
uczniów niedostosowanych społecznie powinno być uzupełnione o działania o cha-
rakterze resocjalizacyjnym realizowane w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi, integracyjnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
w których nieletni umieszczani są na podstawie postanowienia sądu.

Przypomnijmy w tym miejscu, że nauczyciel jest obowiązany dostosować wy-
magania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocz-
nych (semestralnych) ocen klasyfi kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-
jęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 
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do indywidualnych potrzeb psychofi zycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyfi czne trudności w ucze-
niu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Ocena ucznia powinna być 
obiektywna i sprawiedliwa, wówczas mobilizuje do efektywnej pracy intelektualnej 
i praktycznej. W ocenie należy brać pod uwagę przede wszystkim cząstkowe efekty 
pracy ucznia. 

Zasady oceniania, klasyfi kowania i promowania uczniów reguluje rozporządze-
nie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562 ze zm.), 
które nakłada na nauczycieli obowiązek uwzględniania podczas oceniania ucznia 
niedostosowanego społecznie i zagrożonego niedostosowaniem społecznym wpły-
wu zaburzeń rozwojowych na jego naukę i zachowanie. 

Standardy wymagań oraz procedury organizowania i przeprowadzania spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifi kacje za-
wodowe, stosowane wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej nie-
dostosowaniem społecznym, przewidują możliwość dostosowania warunków, np. 
przez obecność pedagoga resocjalizacji podczas pisania przez ucznia egzaminu.

W pracy z uczniem należy położyć nacisk na rozbudzanie zainteresowań mło-
dzieży nauką, na kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki. Warunkiem reali-
zacji tych postulatów jest stworzenie uczniom możliwości udziału w odpowiednio 
atrakcyjnych zajęciach. Dominować w nich powinny np. pokazy multimedialne, 
wycieczki, warsztaty itp. Ważne jest stworzenie tym uczniom możliwości odnosze-
nia sukcesów na terenie szkoły. 

W Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym powinien być sfor-
mułowany kompleksowy zbiór oddziaływań wychowawczych, korekcyjnych i tera-
peutycznych, oparty na zasadzie demokratyzacji pracy wychowawczej, tzn. ucznio-
wie powinni ponosić współodpowiedzialność za rekonstrukcje swojej osobowości 
prowadzącej do przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego. Indywidua-
lizowanie procesu nauczania sprzyjać powinno aktywizacji zainteresowań uczniów 
i zmierzać przede wszystkim do rozwoju i wzmocnienia tych elementów osobowo-
ści dziecka, które mają zasadniczy wpływ na jego motywację. 

W pracy z uczniem powinna być stosowana zasada stopniowania trudności oraz 
właściwe używanie wzmocnień pozytywnych. Pamiętać należy, że młodzież nie-
dostosowana najczęściej wykazuje infantylny stosunek do stawianych jej zadań, 
zwłaszcza wymagających długofalowej i systematycznej pracy. Zadania zbyt trud-
ne lub związane z długą aktywnością uczniów zwiększają ich negatywne postawy 
wobec nauki. Ocena szkolna powinna więc stanowić bodziec zachęcający uczniów 
do działań. Pomoc w nauce nastawiona być powinna na przywrócenie uczniowi 
wiary w możliwości uzyskania pomyślnych wyników w nauce i nadrobienia za-
ległości szkolnych. Istotne jest, by uczeń przezwyciężył nieufność i niechęć do 
nauczyciela, a także do rówieśników. Należy pomóc uczniowi przede wszystkim 
w przezwyciężaniu obawy przed kompromitacją, złą oceną, przezwyciężaniu nie-
chęci i nienawiści do szkoły, poprawie interakcji z nauczycielami oraz kolegami 
w środowisku szkolnym, korygowaniu i wyrównywaniu zaniedbań dydaktycznych 
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oraz wychowawczych; wzmacnianiu motywacji do nauki szkolnej, przyjęciu aktyw-
nej, pozytywnej postawy wobec zadań życiowych. 

Wszelkie oddziaływania dydaktyczne na terenie szkoły powinny być podporząd-
kowane celom wychowawczym. W trakcie nauczania uczniów niedostosowanych 
należy rozwinąć w nich właściwe postawy społeczne i sądy moralne stanowiące 
wewnętrzną siłę prowadzącą zachowanie ucznia we właściwym kierunku. 

Szczególnie pożądaną formą pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie 
są metody i formy aktywizujące, takie jak giełda pomysłów, burza mózgów, gry 
dydaktyczne (symulacyjne, inscenizacje), dramy, metody sytuacyjne, metody la-
boratoryjne czy metody problemowe (por. Kruszewski, 1991). Ważna jest zasada 
systematyczności, tj. konieczności planowego, konsekwentnego i systematycznego 
realizowania założeń edukacyjnych i wychowawczych.

Eksponowane w czasie procesu dydaktycznego powinny być szczególnie te 
treści nauczania, które w sposób szczególny kształtują u ucznia pozytywne cechy 
osobowości, takie jak wrażliwość, współczucie, prawdomówność, uczciwość, pra-
cowitość, sumienność, kultura osobista. Treści preferowane w nauczaniu uczniów 
niedostosowanych społecznie powinny być zbliżone do codziennych problemów 
życiowych ucznia, skłaniać go do zastanawiania się nad własnym postępowaniem 
(Pospiszyl, 1973, s. 2).

Metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie można podzielić ze wzglę-
du na środki, jakimi dysponuje wychowawca w realizacji zadań. Do środków tych 
zaliczyć można walory osobiste nauczyciela lub innych osób znaczących, sytuacje 
społeczne umożliwiające nagradzanie i karanie oraz uświadamianie skutków zacho-
wania, uczestnictwo w grupach formalnych i nieformalnych (np. drużyna piłkarska, 
grupa rówieśnicza) oraz elementy kultury (np. wzory zachowań w zakresie nauki, 
pracy, rekreacji). Ważna jest pomoc uczniom w konstruowaniu racjonalnych planów 
życiowych adekwatnych do możliwości i warunków osobistych oraz pokazywanie 
uczniom sposobów samorealizacji przez umożliwienie ustrukturyzowania i uhierar-
chizowania systemu wartości, a także pomoc w wartościowaniu nowych doświadczeń 
życiowych. Umiejętność świadomego podejmowania decyzji to kolejny ważny obszar 
pracy wychowawczej, podobnie jak kształtowanie refl eksyjności uczniów, myślenia 
problemowego i perspektywicznego. Równie ważnym obszarem pracy jest pedagogi-
zacja rodziców uczniów niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem.

Celem wszystkich działań wychowawczych w stosunku do uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie jest wyeliminowanie 
bądź obniżenie poziomu skłonności do zachowań nieakceptowanych społecznie, 
a także niedopuszczenie do usunięcia ucznia ze szkoły ogólnodostępnej. 

3.1. Socjoterapia
Socjoterapia, której korzenie wywodzą się z psychiatrii, obecnie staje się coraz 

bardziej popularną formą pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie sprawiającą trud-
ności wychowawcze, których konsekwencją jest zagrożenie niedostosowaniem spo-
łecznym. Wiązać ten fakt można z intensywnym rozwojem pomocy psychologiczno
-pedagogicznej dla młodych ludzi przeżywających problemy emocjonalne będące 
skutkiem niekorzystnych warunków wychowawczych i socjalizacyjnych. 
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Stosowana początkowo jako forma pracy z dziećmi z rodzin z problemem alko-
holowym rozszerzyła stopniowo swoje zastosowanie w pracy z dziećmi zaniedba-
nymi wychowawczo i społecznie czy wręcz pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 
Socjoterapia znajduje dziś swoje zastosowanie w całodobowych ośrodkach socjote-
rapeutycznych oraz tzw. świetlicach socjoterapeutycznych mających za zadanie za-
gospodarowanie czasu dzieciom i młodzieży w ciągu dnia (Sawicka, 2006). Węższe 
znaczenie terminu „socjoterapia” może być rozumiane jako terapeutyczna i psycho-
edukacyjna metoda pracy z grupą, a także forma pomocy psychologicznej dla osób 
zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, jak również poszukującymi drogi 
rozwoju osobistego czy zawodowego.

Socjoterapia czerpie inspiracje z grupowej psychoterapii dzieci i młodzieży, war-
sztatów psychoedukacyjnych czy treningu interpersonalnego. Grupowe spotkania 
mają na celu korekcję urazowych doświadczeń, wzmacnianie samooceny, kształ-
towanie własnego „ja”, a przede wszystkim rozwój osobisty i społeczny uczestni-
ków grupy. Ćwiczenia podczas spotkań powinny być dostosowane do ich potrzeb 
i etapu rozwoju emocjonalnego i społecznego, na którym się znajdują. Korygowa-
nie doświadczeń urazowych, które wpływają na obraz samego siebie i otoczenia 
społecznego, a także mogą hamować rozwój emocjonalny, jest szczególnie ważne 
z perspektywy dynamizmu zmian rozwojowych dziecka. Tworzenie w ramach za-
jęć grupowych możliwości zdobywania pozytywnych doświadczeń i przeżywania 
pozytywnych emocji w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi w postaci 
trenerów sprzyja korygowaniu urazowych wspomnień i budowaniu pozytywnego 
obrazu siebie. Zajęcia dają również możliwość poznawania siebie, swoich zdolno-
ści, cech osobowości, mocnych i słabych stron, a także rozwijania zainteresowań. 
Doświadczając podobieństwa z innymi, młody człowiek ma szansę na budowanie 
realistycznego obrazu samego siebie. Socjoterapia daje również możliwość uwol-
nienia się od napięć emocjonalnych, swobody w wyrażaniu zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych, trudnych emocji (Sawicka, 2004, s. 22–23).

Zajęcia warsztatowe mają też na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
emocji i konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Celem jest również stymulowanie 
pozytywnych, pełnych zaufania i otwartości relacji rówieśniczych i umiejętności 
pracy w grupie. Ważną umiejętnością, która znacznie poprawia jakość komunikacji 
interpersonalnej, jest asertywność. Nastolatki mają zatem okazję trenowania w bez-
piecznych warunkach grupy umiejętności asertywnych zachowań społecznych. 

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest więc eliminowanie przyczyn i przejawów 
zaburzeń zachowania, które są społecznie nieakceptowane i utrudniają młodemu czło-
wiekowi realizację pozytywnych zadań życiowych. Źródłem zmiany korekcyjnej są 
bezpośrednie interakcje między terapeutą a indywidualnymi członkami grupy oraz 
między terapeutą a grupą. Aktywność poznawcza i emocjonalna uczestników jest 
źródłem doświadczeń korygujących i uczących. Przejawia się ona przede wszystkim 
w ujawnianiu i dzieleniu się z innymi swoimi myślami, przeżyciami, dążeniami, od-
czuciami, pragnieniami pojawiającymi się „tu i teraz”. Celem zajęć socjoterapeutycz-
nych jest nabycie takich umiejętności, jak empatia, podejmowanie ważnych decyzji, 
rozwiązywanie konfl iktów, komunikacja emocji, umiejętność słuchania, zdolność ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność poszukiwania wsparcia i pomocy. 
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3.2.  Psychoterapia 
Psychoterapia w kontekście osób dorosłych defi niowana jest jako specyfi czna in-

terakcja zachodząca między dwiema lub kilkoma osobami, gdzie jedna z nich, będą-
ca pacjentem, szuka pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu, a druga, będąca 
terapeutą, stwarza warunki potrzebne do złagodzenia dolegliwości psychicznych pa-
cjenta i poprawy jego codziennego funkcjonowania (Garfi eld, 1980). W kontekście 
terapii dzieci i młodzieży bardziej przydatna wydaje się defi nicja terapii rozumianej 
jako każda interwencja, której celem jest zmniejszenie dolegliwości psychicznych, 
wygaszenie zachowania nieprzystosowawczego lub poprawienie zachowania przy-
stosowawczego, która posługuje się takimi środkami, jak poradnictwo oraz ustruktu-
ryzowane lub zaplanowane interwencje (Weisz i wsp., 1995). Celem interakcji o cha-
rakterze psychoterapeutycznym jest zmiana uczuć, myśli, postaw lub działań osoby, 
która szuka pomocy. Pacjent zwykle opisuje swoje problemy, warunki życiowe oraz 
powody poszukiwania wsparcia. Terapeuta ma zapewnić akceptację i zachęcić do 
rozwoju relacji interpersonalnej oraz gromadzenia doświadczeń prowadzących do 
zmiany, na przykład praktykowania nowych sposobów zachowań, odgrywania ról 
czy realizowania zadań domowych. 

Dzieci i młodzież jednak zwykle nie szukają pomocy same, ale czyni to za nie 
opiekun. Praca psychoterapeuty w poradni psychologiczno-pedagogicznej i gimna-
zjum jest więc zadaniem niełatwym. Poddane procesowi diagnostycznemu dziecko 
często jest przez rodziców i nauczycieli delegowane do psychologa jako sprawiają-
cy kłopoty dydaktyczne czy wychowawcze członek społeczności szkolnej czy ro-
dzinnej. Tymczasem pozbawiona szerszego kontekstu środowiskowego praca tera-
peutyczna z dzieckiem jest często bezowocna. W takich wypadkach terapia osoby 
identyfi kowanej jako pacjent nie przyniesie pełnego efektu, gdyż objawy będą nadal 
podtrzymywane przez określony sposób funkcjonowania jego rodziny. Z pomocą 
przychodzi wówczas psychoterapia systemowa, w której rodzina traktowana jest 
jako system wzajemnie połączonych i zwrotnie oddziałujących na siebie elementów. 
Podejście to zakłada, że zmiana w jakimkolwiek punkcie systemu wywołuje zmiany 
wszystkich pozostałych jego elementów. Praca z rodziną pozwala więc na identyfi -
kację przyczyn dysfunkcji w funkcjonowaniu dziecka oraz zmianę patologicznych 
mechanizmów wzajemnych interakcji członków rodzinnego systemu. Terapia ta ma 
charakter dyrektywny – terapeuta stosuje nakazy, przepisy, rady, zadaje prace domo-
we. Jej zaletą, szczególnie ważną w kontekście warunków pracy w szkole czy po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, jest krótkoterminowość i ukierunkowanie na 
rozwiązaniem aktualnego problemu rodziny. Jej pozytywnym rezultatem powinna 
być też poprawa jakości życia poszczególnych członków systemu rodzinnego ale 
też rodziny jako całości. 

Jeśli obok dziecka bądź nastolatka w gabinecie terapeutycznym w szkole czy 
w poradni pojawią się wraz z nim członkowie jego rodziny, to pomoc psychotera-
peutyczna będzie znacznie bardziej efektywna. Głównym założeniem systemowej 
pracy terapeutycznej jest traktowanie rodziny jako systemu całościowego, w któ-
rym problem, trudności przejawiane przez dziecko mają wpływ na funkcjonowanie 
wszystkich członków rodziny, ale są też, jak w mechanizmie błędnego koła, skut-
kiem nieprawidłowych interakcji rodzinnych. Terapia rodzinna na terenie poradni 
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obejmuje spotkania, w których wraz z dzieckiem uczestniczą pozostali członkowie 
rodziny. Spotkania odbywają się najczęściej co 2–3 tygodnie i trwają od 50 minut 
do nawet dwóch godzin. Prowadzi je zwykle dwóch terapeutów. W miarę postępu 
terapii częstotliwość spotkań może się zmniejszyć. Czas terapii jest dopasowywany 
do potrzeb i problemów i jest każdorazowo negocjowany z rodziną w trakcie jej 
trwania. W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy na 
spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodzin w różnych konstelacjach. 
Przykładowo, mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci lub inne wa-
rianty w zależności od potrzeb. Organizowanie takich spotkań jest również uzgad-
niane z poszczególnymi osobami w rodzinie. W trakcie terapii rodziny w poradni 
czy w szkole mogą pojawić się problemy, które wymagają innego rodzaju pomocy 
czy specjalistycznej konsultacji. Terapeuci wskazują wówczas ośrodki czy specjali-
stów, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc. 

Nieco trudniej przedstawia się praca terapeuty szkolnego, który najczęściej nie 
może liczyć na wsparcie drugiego terapeuty. Prowadzenie terapii na terenie gabinetu 
szkolnego pozbawione jest niestety niezbędnej intymności i anonimowości w śro-
dowisku, które najczęściej dowiaduje się, która rodzina skierowana jest na terapię 
i jaki jest tego powód. Niesie to ryzyko lęku przed stygmatyzacją i braku motywacji 
do kontynuowania terapii, w wyniku czego część uczestników tej formy wsparcia 
rezygnuje z niej w obawie przed społeczną (środowiskową) etykietą. Dobrze jednak, 
jeśli terapeuta szkolny próbuje zastosować w swojej pracy chociaż elementy podej-
ścia systemowego. Może to być np. odbywanie spotkań ze sprawiającym problemy 
uczniem wraz z rodzicem. Można również włączać w takie spotkania wychowaw-
cę klasy czy poszczególnych nauczycieli. Ważne jest tutaj „myślenie systemowe” 
i tworzenie atmosfery sprzyjającej dialogowi między wszystkimi członkami syste-
mu rodzinnego i szkolnego, tak aby w możliwie najpełniejszy sposób zdiagnozować 
problem i dążyć do jego „systemowego” rozwiązania

. 
3.3. Terapia pedagogiczna

Specyfi czne trudności w uczeniu się bardzo często towarzyszą trudnościom wy-
chowawczym i zaburzeniom zachowania. Bez właściwej korekcyjno-kompensacyj-
nej pomocy ze strony szkoły i środowiska rodzinnego mogą one powodować pogłę-
biające się z roku na rok uogólnione trudności w uczeniu się, ale także skutkować 
wtórnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym dziecka. 
Dlatego też pedagodzy w poradniach i szkołach prowadzą regularnie, w cyklach se-
mestralnych, ćwiczenia mające na celu nabycie lub usprawnienie umiejętności czy-
tania i pisania, a także umiejętności matematycznych. Coraz częściej objęci terapią 
pedagogiczną są też uczniowie gimnazjum, którym trudności z czytaniem i pisaniem 
znacznie utrudniają oponowanie wymagań na tym etapie edukacji. Oni również, 
przy odpowiedniej motywacji, mogą w znacznym stopniu usprawnić swoje umiejęt-
ności i poprawić swoje osiągnięcia szkolne. Zajęcia terapii pedagogicznej mają na 
celu nie tylko doskonalenie bezpośrednio umiejętności czytania, pisania i liczenia, 
ale także usprawnianie i wspieranie rozwoju funkcji percepcyjnych wzrokowych 
i słuchowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozwijają i doskonalą sprawność 
manualną, w tym szczególnie umiejętności grafomotoryczne. Zajęcia mają także za 
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zadanie wspieranie ogólnego rozwoju poznawczego; myślenia logicznego, koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej i wzbogacanie zasobu słownictwa. Ważnym elementem 
terapii jest poszerzanie i utrwalanie znajomości zasad ortografi cznych i kluczowej 
umiejętności potrzebnej do samodzielnego uczenia się, którą jest rozwijanie umie-
jętności czytania ze zrozumieniem.

3.4.  Osobowość nauczyciela – jako ważny czynnik chroniący
Zyta Szostek przeprowadziła sondaż wśród młodzieży szkół gimnazjalnych 

w Jastrzębiu Zdroju na temat ich oczekiwań w stosunku do nauczycieli. Uczniowie 
objęci badaniem stwierdzili, że najistotniejsza jest osobowość nauczyciela, a dopie-
ro później jego walory umysłowe i kompetencje zawodowe. Najbardziej pożądane 
u nauczyciela są zrównoważenie emocjonalne, empatia oraz sprawiedliwość. Auto-
rytetowi nauczyciela sprzyjają nie tylko wysokie kwalifi kacje moralne i życzliwość 
okazywana młodzieży, lecz także mądrość życiowa. Miarą autorytetu nauczyciela są 
przede wszystkim postawy uczniów wobec niego. Nauczyciel powinien być czło-
wiekiem o silnej osobowości. Jego pracy powinna nieustannie towarzyszyć myśl 
o tym, że uczestniczy w ważnym procesie kształtowania młodego pokolenia. Spole-
gliwy i empatyczny nauczyciel akceptuje osobowość wychowanków, powstrzymu-
jąc się od negatywnych sądów i ocen podważających ich godność i wiarę we własną 
wartość i siły. W pracy nauczyciela bardzo ważna jest optymistyczna i pozytywna 
postawa wskazująca na potencjalne możliwości każdego ucznia, świadcząca o jego 
inteligencji intelektualnej i emocjonalnej. 

Nauczyciele powinni według młodzieży doceniać nawet najmniejsze inicjaty-
wy i postęp w nauce każdego ucznia. Bardzo ważne jest rozbudzenie u młodzieży 
pozytywnych zainteresowań i motywowanie do podejmowania wysiłku intelektu-
alnego. Współczesna młodzież nie chce być traktowana przedmiotowo, chce, aby 
nauczyciel rozmawiał z nią zarówno o problemach indywidualnych, jak i istotnych 
dla grupy, klasy. Brak prawidłowej komunikacji w relacjach nauczyciel–uczeń po-
woduje zadrażnienia i rozgoryczenia, które często są przyczyną długotrwałych nie-
porozumień „zatruwających” dobrą atmosferę w klasie. Fakt ten sprawia, że ucz-
niowie chodzą niechętnie do szkoły lub jej unikają. Nauczyciel powinien nie tylko 
efektywnie, to znaczy przystępnie i zrozumiale przekazywać uczniom wiedzę, ale 
także pomagać im w trudnościach zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych. 
Sprawować funkcję opiekuna i doradcy w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza 
gdy zawodzi rodzina czy koledzy. Powinien przejawiać chęć współpracy i wczuwać 
się w problemy ucznia, być opanowanym, cierpliwym i zrównoważonym, sprawied-
liwie i obiektywnie oceniać wychowanków. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że nauczyciel posiadający fachową wiedzę, 
znający i rozumiejący potrzeby uczniów byłby w stanie stworzyć miłą atmosferę 
w klasie. Ważne jest, aby był komunikatywny i lubił swoją pracę. Nauczyciel, czy 
tego chce, czy nie, zawsze w sposób bardziej lub mniej świadomy wywiera wpływ 
na uczniów całą swoją osobowością. Zarówno wtedy, kiedy postępuje właściwie, 
jak i wówczas, gdy działa nagannie. Konieczne jest zatem, aby nauczyciele roz-
wijali wrodzone, pozytywne cechy osobowości, niwelowali negatywne, uzupełnia-
jąc i wzbogacając je systematycznie o nowe, wartościowe postawy i umiejętności 
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(Szostek, 2012). Taka jest wizja idealna pochodząca z opinii uczniów. Wydaje się, 
że nauczyciel spełniający chociaż część z tych licznych wymagań ma szansę stać się 
dla dziecka osobą znaczącą i swoistym „czynnikiem chroniącym” nawet w przypad-
ku niewydolności środowiska rodzinnego czy rówieśniczego. 

Inny z badaczy tej problematyki, Zbigniew Melosik twierdzi, że współcześnie 
tylko droga negocjacji z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyje-
my, a w szczególności kształtowanie w młodzieży nawyku świadomego podejmo-
wania wyborów odnośnie kształtu własnego „ja”, daje rodzicom i wychowawcom 
możliwość realnego uczestnictwa w kształtowaniu tożsamości i życia współczesnej 
młodzieży. Tylko takiej jakości kontakt z nastolatkiem daje szansę wspólnego szu-
kania dróg prowadzących do prawdy w skomplikowanej współczesnej rzeczywisto-
ści (Melosik, 2003, s. 89–90).

Według Janusza Korczaka, wielkiego pedagoga, któremu poświęcony był rok 
2012, nie ma dzieci jednakowych, a zadaniem dorosłego jest rozpoznawanie możli-
wości dziecka, rozumna miłość i zaangażowanie. Dorośli powinni otworzyć przed 
dziećmi rozległe możliwości wypowiadania się i stanowienia o sobie. Porozumiewa-
nie się wychowawcy z dzieckiem, zdaniem Korczaka, nie powinno mieć nic wspól-
nego z niestrawnymi tradycjami mentorstwa i wyższości okazywanej przez doro-
słych, ale powinno opierać się na dialogu – wymianie poglądów i szukaniu prawdy.

Dziecko i jego problemy Korczak zawsze stawiał w centrum wszelkiego procesu 
wychowawczego i myśli pedagogicznej. Traktował je jako podmiot, a nie przedmiot 
wychowania. Podkreślał prawo dziecka do szczęśliwego dzieciństwa, swobody, in-
dywidualnego samodzielnego rozwoju, bogatego życia na miarę swoich zdolności 
i możliwości, prawo do wypowiadania się i podejmowania decyzji. Pedagog do-
strzegał w dziecku równowartościowego partnera, któremu należy stworzyć wa-
runki do podejmowania możliwie świadomego wysiłku samowychowania. Wierzył 
w możliwości dziecka, szanował jego osobowość i dążył do zwiększania jego od-
powiedzialności przez instytucje sądu koleżeńskiego, system dyżurów, posiedzenia 
społeczności dziecięcej, redagowanie gazetki.

Zdaniem Korczaka, tylko pełna pasji i zaangażowania postawa pozwala wycho-
wawcy kochać każde dziecko rozumną miłością i interesować się jego treścią ducho-
wą, jego potrzebami, trudnościami i sukcesami, jego rozwojem i losem. Wydaje się 
więc, że choć minęło stulecie od czasów, kiedy ten wybitny pedagog i znawca duszy 
dziecięcej działał i tworzył, to jego idee są wciąż aktualne, ale wciąż tak samo trudne 
do wcielenia w życie. Osobowość wychowawcy, jego pasja i autentyczne zaanga-
żowanie wciąż są bowiem kluczowymi aspektami powodzenia procesu wychowaw-
czego, szczególnie w tak trudnej materii, jaką jest praca ze sprawiającym problemy 
dzieckiem niedostosowanym społecznie. Korczak był bez wątpienia człowiekiem 
dialogu, który wydaje się kluczowy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem o zaburzo-
nym zachowaniu. Tylko autentyczna troska, zainteresowanie i chęć pomocy dziecku 
może sprawić, że młody człowiek na rozstaju dróg wybierze tę właściwą, a jeśli 
poszedł już drogą patologii, to zyska siłę i motywację, aby z niej zawrócić.
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Zakończenie
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży stanowi poważne zagroże-

nie w dzisiejszym zglobalizowanym świecie i społecznej przyszłości. Zagrożenia 
społeczne wypływające z tego faktu stanowią poważne wyzwanie dla pedagogów, 
psychologów, socjologów, antropologów i innych badaczy w ramach szerokiego 
spektrum nauk społecznych. Należy więc szukać coraz to nowych form profi laktyki 
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, tak by diagnozo-
wać zagrożenie niedostosowaniem społecznym na jak najwcześniejszym etapie. To 
ogromne wyzwanie stojące przed rodziną i szkołą XXI w. 

Wydaje się więc, że im bardziej skomplikowana jest rzeczywistość społeczna, 
tym większą troską psychologiczną i pedagogiczną powinni być objęci młodzi lu-
dzie w okresie dorastania, tak aby w chaosie wartości i wielości możliwych wybo-
rów potrafi li znaleźć właściwą drogę – drogę samowychowania, rozwoju swoich 
możliwości, poszukiwania godnego i dającego satysfakcję życia. 
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Przemoc i agresja w środowisku 
szkolnym
Violence and aggression in schools

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest stwierdzenie, czy istnieje przemoc 
i agresja w środowisku szkolnym. Autorki podjęły próbę ukazania, jakiego ro-
dzaju formy przemocy i agresji występują w szkole, a przeprowadzone badanie 
na poziomie szkoły podstawowej ukazuje, w jakich miejscach  uczniowie spoty-
kają się z tymi zjawiskami oraz jaka na to zjawisko jest reakcja nauczycieli.
Słowa kluczowe: agresja, przemoc, przeciwdziałanie, środowisko szkolne, za-
pobieganie
Abstract: The main objective of the article is confi rming if there is violence and 
aggression in the schooling environment. The authors tried to show what forms 
of violence and aggression exist at school and the research carried out on the 
level of elementary school shows in which places pupils face the phenomena as 
well as what reaction of the teachers is to the phenomenon.
Key words: aggression, violence, counteracting, school environment, preven-
ting

Wprowadzenie 
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się tematowi agresji i przemocy wśród 

dzieci w szkole. Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się w domach, w szko-
le, na ulicy. Zainteresowanie agresją wzrasta wraz z jej przenikaniem w codzienne 
życie ludzi. Już nie tylko wojny, obozy zagłady, porywanie zakładników, nie tylko 
pospolita przestępczość są jej wyrazem, lecz także wzajemne kontaktowanie się lu-
dzi bywa nasycone agresją. Zjawisko wszechstronnego zagrożenia, z jakim spoty-
ka się współczesny człowiek, jest obecnie przedmiotem obserwacji i badań wielu 
dziedzin nauki. Dodajmy w tym miejscu, że telewizja, prasa czy obserwacja życia 
codziennego na ulicach, w szkołach pokazują, że narasta problem przemocy i agre-
sji. Problem ten nie dotyczy tylko dorosłych, ale coraz młodszych obywateli. Wśród 
dzieci w wieku szkolnym obserwuje się tendencję, by przez kłótnie, bójki rozstrzy-
gać swoje drobne sprawy.
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1. Rodzaje i formy agresji
Terminem agresja posługujemy się najczęściej w celu określenia pewnej katego-

rii zachowań, których cechą konstytutywną jest zadawanie bólu, krzywdy, cierpienia 
drugiemu człowiekowi (Śnieciński, 2005, s. 39). W taki sposób również ujmują to 
pojęcie współczesne nauki społeczne, które przyjmują, że w agresji zawsze znaj-
dziemy wyraźną tendencję wyrządzenia szkody lub krzywdy podmiotowi działania. 
Także w potocznym rozumieniu agresja jest kojarzona z działaniami szkodliwymi. 
Agresywnymi możemy nazwać te zachowania, których istotą jest szkodliwość, 
anormatywność. Zaliczamy do nich przemoc, morderstwo, gwałt, bicie, pewne for-
my i ton wypowiedzi. W społeczności ludzkiej agresja występuje w postaci działań 
antyspołecznych, motywowanych tylko chęcią szkodzenia, oraz prospołecznych, 
przynoszących komuś szkodę, lecz realizowanych w imię celów społecznych. Agre-
sywność zmienia się na przestrzeni życia człowieka, ale największe nasilenie wyka-
zuje w młodości. Myśliciele, fi lozofowie oraz autorytety naukowe wyrażają sprzecz-
ne opinie na temat tego, czy agresja jest wrodzonym, instynktownym popędem czy 
wyuczonym sposobem zachowania (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 497). 

Najczęściej wyróżnia się agresję fi zyczną i słowną. Agresję fi zyczną określa się 
jako atak na inną osobę, w którym atakujący posługuje się określonymi częściami 
ciała lub narzędziami, zadając ból lub wyrządzając szkody osobie będącej przedmio-
tem agresji. Wyraża się w biciu lub znęcaniu się nad drugą osobą, w uszkodzeniu lub 
zniszczeniu mienia społecznego lub osobistego. Agresja fi zyczna może przybierać 
formę zachowań napastliwych lub destruktywnych o bezpośrednim lub pośrednim 
charakterze. Do bezpośrednich zachowań napastliwych należą te proste zachowania, 
które przybierają formę trwających stosunkowo krótko ruchów poszczególnych części 
ciała (Papież, Płukis, 2004, s. 231). Agresja słowna polega na posłużeniu się bodź-
cami werbalnymi szkodliwymi dla atakowanej osoby, które wywołują u niej strach, 
poczucie krzywdy lub odrzucenie uczuciowe. Wyraża się ona w niektórych żądaniach, 
rozkazach, wyzwiskach, przezwiskach, lekceważącym traktowaniu, podjudzaniu do 
agresji, odmowie udziału we wspólnym działaniu, odbieraniu przysługujących komuś 
uprawnień, zawstydzaniu, pretensjach, groźbach (Śnieciński, 2005, s. 42).

W środowisku szkolnym najczęściej mamy do czynienia z agresją werbalną. 
Dziecko nie wchodzi w bezpośredni kontakt z osobami lub przedmiotami, ale po-
woduje ich cierpienie przez wyśmiewanie się, obwinianie, przezywanie, zakazywa-
nie, złośliwe uwagi, wyzywanie, skarżenie, komenderowanie. Narzędziem działania 
w agresji werbalnej jest język. Słowami można prowokować, rozdrażnić kogoś aż 
do wybuchu; słowami można się jednak również bronić i przeforsować swoją wolę 
(Haug-Schnabel, 2003, s. 38). Słowa mogą ranić, odrzucać, odgraniczać. Agresja 
werbalna może przebiegać w mniej widoczny sposób niż agresja fi zyczna. Wyda-
rza się ona jakby mimochodem, często oprócz bezpośrednio zaangażowanych w nią 
osób mało kto ją dostrzega. Agresja ta jest bardzo dyskretna, ale może mieć ogromne 
skutki. Werbalnie agresywne dzieci są rzadko kiedy upominane, a jeśli już, to z du-
żym opóźnieniem.

Pedagodzy rozróżniają agresję instrumentalną i wrogą. Użyteczne jest wprowa-
dzenie rozróżnienia między agresją wrogą a agresją instrumentalną. Agresja wroga, 
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czyli reaktywna, ma na celu przede wszystkim zranienie albo skrzywdzenie dru-
giej osoby. Są to działania mające na celu wyrządzenie szkody raczej psychicznej 
niż fi zycznej, które określa się mianem agresji w relacji, a ich przykładem może 
być wykluczenie dziecka z grupy rówieśników i rozsiewanie plotek, obgadywanie. 
Agresję wrogą poprzedza gniew, a jej celem jest zadanie bólu lub zranienie. Agresja 
instrumentalna, czyli proaktywna, ma na celu uzyskanie czegoś, tak jak się to dzieje 
wtedy, gdy na przykład dziecko spycha drugie z rowerka, żeby samemu na nim po-
jeździć. Efektem agresji instrumentalnej może być ból i zranienie, ale nie stanowi 
to celu podjętego działania. Wyróżniamy zachowania instrumentalne typu zależnoś-
ciowego, czyli są to objawy bezsilności, niezaradności, cichy płacz, skarga, prośba, 
oraz zachowania instrumentalne typu agresywnego, czyli krzyk, głośny płacz, hała-
sowanie i kopanie przedmiotów, szarpanie i uderzanie opiekunów. 

Agresja może mieć przebieg dyskretny i cichy, ale jej skutki są również bolesne, 
gdyż ofi ary takich działań nie potrafi ą odpowiadać, włączyć się do rozmowy, nie 
mogą współdziałać, czegoś osiągnąć, w obawie przed kolejnym przejawem agresji. 
Ich zachowania o charakterze wycofania mogą być wynikiem pośredniej albo cichej 
agresji. Również w tym przypadku jedna z osób zostaje urażona, obrażona, rozcza-
rowana, zraniona. Zręcznie zamaskowana cicha agresja może przebiegać tak, że nie 
musi dochodzić do nawiązania kontaktów. Może być to zrobiony komuś niemiły 
dowcip. Dzieci wykorzystują tę formę przede wszystkim wtedy, gdy znajdują się 
w sytuacjach, w których bardziej bezpośrednie formy agresji nie są dozwolone.

2. Pojęcie przemocy
W literaturze psychologicznej często oddziela się pojęcia aktu przemocy od aktu 

agresji. Zakłada się, że celem agresji jest zaszkodzenie ofi erze, a celem przemocy 
jest wywarcie pewnego rodzaju wpływu. Przemoc to zachowanie agresywne i jed-
nocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób. Pierwotnie za 
przemoc uważano nadużycie siły. Obecnie przyjmuje się, iż przemoc to takie za-
chowanie jednostki lub grupy, w wyniku którego inne osoby ponoszą uszczerbek na 
ciele lub uraz psychiczny. Uważa się, że przemocą jest każdy akt godzący w osobistą 
wolność jednostki oraz zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z jej własną wolą.

Socjologowie traktują zjawisko przemocy jako jeden z głównych, obok groźby, 
środków przymusu, polegający na użyciu siły fi zycznej przez jednostkę czy grupę, 
często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy człon-
ków grupy do określonego działania czy też uniemożliwienia podjęcia działań lub 
do zaprzestania wykonywania czynności już rozpoczętej (Śnieciński, 2005, s. 155).

Wyróżniamy kilka rodzajów defi nicji przemocy wobec dziecka: defi nicje uni-
wersalne, systemowo-kulturowe, funkcjonalne oraz formalno-prawne.

Defi nicje uniwersalne za przemoc wobec dziecka uznają bardzo szeroki zakres 
zachowań. Odwołują się do zagrożeń rozwoju dziecka, do jego praw i swobód i do ła-
mania jego podmiotowości. Podkreślają, że sprawcami przemocy mogą być rodzice, 
opiekunowie, ale także całe grupy, instytucje, społeczeństwo i państwo jako całość. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia przemocą wobec dziecka jest każde zamie-
rzone i niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które 
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ujmuje wpływ na zdrowie, rozwój fi zyczny lub psychospołeczny dziecka (Lisowska, 
2005, s. 18). Defi nicje systemowo-kulturowe określają przemoc wobec dziecka jako 
nieprzypadkowe zachowania jego rodziców lub opiekunów, które wykraczają poza 
społeczne zasady i normy postępowania z dzieckiem i powodują, że doznaje ono 
krzywdy. Przemoc to także wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wol-
ność jednostki lub przyczyniające się do fi zycznej, a także psychicznej szkody osoby 
wykraczającej poza społeczne zasady wzajemnych relacji (tamże, s. 19). 

Defi nicje funkcjonalne lub operacyjne wyjaśniają przemoc wobec dziecka przez 
formy przemocy, takie jak zaniedbywanie, przemoc fi zyczna, przemoc emocjonalna, 
przemoc seksualna. Zachowania przemocy mogą być świadome, zamierzone, jak 
i nieświadome lub niezamierzone. Defi nicje formalno-prawne obejmują zagadnienia 
przemocy wobec dzieci w najwęższym zakresie, w kategoriach przestępstwa jako 
świadomego i zamierzonego zachowania.

Klasyfi kacja form przemocy jest dość trudna, gdyż różni badacze stosują różne 
kryteria klasyfi kacji. Wyróżniamy przemoc fi zyczną, emocjonalną, seksualną.

Przemocą fi zyczną określa się każde nieprzypadkowe użycie siły fi zycznej wo-
bec dziecka (tamże, s. 19). Z kolei przemoc emocjonalna, psychiczna obejmuje za-
chowania dorosłych wobec dziecka, które mają na celu zadanie psychicznego cier-
pienia, prowadzącego do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Każde 
upokorzenie dziecka jest formą przemocy emocjonalnej. Wskażmy, że w defi nicji 
przemocy emocjonalnej wyróżnia się dwie części tej przemocy: emocjonalne znęca-
nie – werbalne obrażanie, upokarzanie, grożenie zranieniem lub zamknięcie i emo-
cjonalne zaniedbywanie – nieodpowiednia opieka, brak uczucia, świadome pozwole-
nie na zachowania nieadaptacyjne (tamże, s. 21). Natomiast przemoc seksualna jest 
nadużyciem przewagi fi zycznej i emocjonalnej dorosłego wobec dziecka w celach 
seksualnych. Przemoc tego rodzaju obejmuje kazirodztwo, gwałt, uwiedzenie, wy-
korzystywanie dzieci do celów pornografi i i prostytucji. Dziecko jest wprowadzane 
w sferę aktywności seksualnej nieodpowiedniej dla jego wieku i również w sferę 
zachowań, których nie rozumie i nie akceptuje, a które naruszają normy prawne 
i społeczne oraz moralne i religijne.

3. Przyczyny przemocy i agresji
Dziecko postrzega świat i uczy się go w takich kategoriach, jakie cechują jego 

bliższe i dalsze środowisko wychowawcze, czyli rodzinę, szkołę, społeczność, 
w której obie te grupy są zanurzone i której elementy składowe stanowią (Papież, 
Płukis, 2004, s. 30). Dziecko uczy się o przemocy i agresji wypełniającej swoją prze-
strzeń, dowiadując się, że może być ono ich adresatem jak i nabywcą. Agresja jest 
częścią naszego fi logenetycznego spadku, naszego życia. Większość dzieci bywa 
agresywna, zarówno fi zycznie, jak i słownie. Dlatego należy dokonać starannego 
zróżnicowania, ponieważ nie żyjemy już w takich warunkach społecznych, w jakich 
powstała nasza pierwotna gotowość do agresji i sprawdziła się przez wiele tysiąc-
leci. Niektóre z naszych dawnych, biologicznych przyczyn agresji są niezbędne do 
życia, ważne zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla grupy, tak jak na przykład 
eksploracyjna agresja, agresja z frustracji oraz ta służąca obronie.



131Przemoc i agresja w środowisku szkolnym

Zjawiska agresji i przemocy są zaraźliwe. Wzory zachowania agresywnego roz-
przestrzeniają się w społeczeństwie, co prowadzi do takich zjawisk, jak: upadek 
wartości rodzinnych, deprywacyjny wpływ szkoły, przemoc w mediach, nieposza-
nowanie porządku, arogancja władzy, komercjalizacja kultury i edukacji (Śnieciń-
ski, 2005, s. 1077).

Przemoc w telewizji i jej wpływ na dzieci to przedmiot licznych dyskusji na 
temat oddziaływania mediów na młodego człowieka (Guerin, Hennessy, 2004, 
s. 16). Młodzi ludzie uczą się nowych form zachowań. Oglądając przemoc w te-
lewizji, zaobserwują, że określony rodzaj zachowania jest akceptowany w wypad-
ku niektórych ludzi. Staje się to w nich wewnętrznym usprawiedliwieniem, mogąc 
przyswajać sobie nowe formy agresywnego zachowania, równocześnie znajdując 
wytłumaczenie dla tego typu zachowań. Agresji jak i przemocy się uczymy. Dzieci 
uczą się agresywnych reakcji, obserwując rodziców, innych dorosłych, rówieśników 
bądź starszych kolegów. Rodzina kształtuje postawy agresywne dzieci przez własne 
działania agresywne wobec potomstwa, nagradzanie zachowań agresywnych dzie-
cka, akceptację i zachęcanie go do podejmowania takich działań oraz modelowanie 
(Śnieciński, 2005, s. 46). Uczą się od nich nowych form agresji, na przykład prze-
kleństw. Obserwując, mogą zauważyć, że tego rodzaju zachowanie, jak przeklinanie, 
stanowi normę i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Nie tyl-
ko rodzice dostarczają swoim dzieciom modeli zachowania. Młody człowiek przy-
swaja sobie również zachowania nauczycieli, starszych kolegów, idoli sportowych 
i telewizyjnych. To otoczenie uczy dzieci, że agresja jest społecznie akceptowana, 
co prowadzi do tego, iż najprawdopodobniej przejmie ono tego typu zachowanie. 
Otoczenie człowieka odgrywa ważną rolę w uczeniu się zachowań agresywnych. 
Młody człowiek może uwierzyć w pozytywną rolę przemocy w dążeniu do celu, 
szczególnie jeśli w wyniku agresywnego działania osiąga konkretne korzyści (Gu-
erin, Hennessy, 2004, s. 18).

Wraz z rozwojem dziecka grupa rówieśnicza staje się dla niego coraz ważniejsza, 
a przyjaciele mogą wzmocnić albo osłabić zachowania agresywne. Jak zauważają 
badacze zachowań dzieci w grupach rówieśniczych, silna potrzeba akceptacji i przy-
należności do grupy czyni z większości dzieci osoby podatne na sugestie i wpły-
wy silnych rówieśników (przywódców grup). Wynikiem takiego stanu może być 
wewnętrzny konfl ikt – czy sprostać wymaganiom i oczekiwaniom grupy, czy też 
oczekiwaniom rodziców. Z badań wiemy, że dziecko stara się dostosowywać swoje 
czynności i pragnienia do potrzeb grupy, przyswaja sobie jej normy (Chłopkiewicz, 
1980, s. 132).

Pójście dziecka do szkoły, gdzie dużą cześć dnia spędza w licznej grupie, gdzie 
nauczyciele odnoszą się do ucznia z dystansem, jest dla każdego wychowanka szko-
ły dużym przeżyciem. Nauczyciel jest osobą mającą nad dzieckiem władzę, może 
decydować o jego pozycji w klasie. Nauczyciel, który okazuje dziecku niechęć, 
który publiczne wytyka mu błędy, wpływa ujemnie na stosunek innych dzieci do 
tego ucznia. Zdarza się, że w nowej dla dziecka sytuacji szkolnej ujawniają się jego 
źle ukształtowane właściwości. Jeżeli takie dziecko w odpowiednim momencie nie 
otrzyma pomocy ze strony szkoły, to odchylenia te nie tylko się ujawniają, lecz także 
pogłębiają, a do zaburzeń już istniejących dochodzą nowe (Kmiecik-Baran, 1999, 
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s. 37). Przeżyte niepowodzenia i upokorzenia prowadzą do obniżenia samooceny, 
niewiary we własne siły, rezygnacji z osiągnięć, budzi się wówczas u dziecka posta-
wa agresywna i buntownicza.

Różnorodne sytuacje szkolne mogą wzmacniać tendencje uczniów do zachowań 
agresywnych i przemocy. Do niekorzystnych czynników wywołujących zachowa-
nia agresywne i przemoc można zaliczyć obowiązki związane z uczęszczaniem do 
szkoły, m.in.: uczeń musi chodzić do szkoły, musi odrabiać lekcje, musi przebywać 
w zamkniętym pomieszczeniu. Uczeń musi podporządkować się cudzym decyzjom, 
ma ograniczony wybór działania oraz częste upomnienia. Wpływ na intensywność 
i częstość występowania reakcji agresywnych może mieć również istnienie czynni-
ków wrodzonych, takich jak: pewne cechy temperamentu (określane mianem impul-
sywności, poziomu aktywności, intensywności reakcji i niezależności), typ układu 
nerwowego oraz funkcjonowanie gruczołów wydzielania wewnętrznego (Śnieciń-
ski, 2005, s. 44)

4. Sposoby zapobiegania przemocy i agresji 
Każde dziecko jest inne, ale wszystkie dzieci są na swój sposób aktywne i twór-

cze. Dzieci chcą w szkole zdobywać umiejętności, współpracować i ponosić odpo-
wiedzialność za siebie i innych. Podstawą wychowania powinien być demokratycz-
ny system wartości zawarty w prawach człowieka. Prawo do życia, nietykalność 
osobista, prawo do sądu, prawo do prywatności, poszanowanie wolności jednostki, 
nienaruszalność życia człowieka, poczucie własnej wartości – to idee, które nie po-
winny być obce naszym dzieciom (Kmiecik-Baran, 1999, s. 35).

Szkoły i domy rodzinne uczniów powinny rewitalizować w nowych formach 
i odnowić zerwane więzi emocjonalne z dziećmi. Stwarzać sytuacje wychowawcze 
i kształtować relacje wychowawcze będące syntonią dla drugich – z drugim czło-
wiekiem. Dzieci w wieku szkolnym nie powinny być nadmiernie przeciążane obo-
wiązkami, powinny mieć czas i przestrzeń do swobodnej zabawy, tzw. wyżycia się, 
czuć bliskość ciepła rodzinnego. Wszelki pośpiech, wymagania ponad możliwości 
dziecka, wyobcowanie społeczne powodują rozdrażnienie i wyzwalają nawykowe 
zachowania agresywne.

W przeciwdziałaniu agresji i przemocy ważne są też oddziaływania wychowaw-
cze, które powinny uczyć konstrukcyjnych zachowań w sytuacji frustracji, rozwija-
nia samokontroli dziecka przez stawianie przed nim odpowiedzialnych, samodziel-
nych rozwiązań zadań, a także pobudzanie jego autorefl eksji. Głównym instrumen-
tem hamowania agresji jest komunikowanie się międzyludzkie oparte o mowę (tam-
że). Przede wszystkim kadra pedagogiczna powinna być modelem nieagresywnego 
zachowania.

Sprawców przemocy charakteryzuje tendencja do wyśmiewania albo szydzenia 
z innych, celowe mówienie rzeczy, które mogą kogoś zranić lub komuś zagrozić. 
Agresorzy bywają silniejsi od rówieśników, bardziej sprawni fi zycznie. Mają potrze-
bę dominowania nad innymi. Charakteryzuje ich niski próg tolerancji na frustrację, 
trudności w przystosowaniu się do panujących norm i zasad oraz niski poziom sa-
mokontroli. Może to łączyć się z niezaspokojonymi potrzebami akceptacji, miłości, 
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bezpieczeństwa, osiągnięć, poważania, wysokim poziomem lęku albo nieumiejęt-
nością radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfl iktowymi. Dzięki badaniom moż-
na pomóc dzieciom przezwyciężyć ich problemy. Pedagodzy, nauczyciele, rodzice 
powinni zachęcać dzieci do słownego negocjowania swoich warunków. Powinni 
z nimi rozmawiać o różnych sposobach rozwiązywania konfl iktu bez uciekania się 
do agresji bądź przemocy. Powinni wpajać im, jakie konsekwencje pociąga za sobą 
zastosowanie agresji lub przemocy, jak bardzo można ludzi zranić, np. gdy zostaną 
wykluczeni z grupy rówieśników. Naturalną reakcją na przemoc jest wykluczenie jej 
ze świadomości. Czasami pogwałcenie społecznego porządku jest zbyt straszne, aby 
mówić o nim na głos (Herman, 1999, s. 11). Wielu nauczycieli nie wie, co robić, gdy 
przychodzą do nich uczniowie ze swoimi problemami. Niektórzy niechętnie angażu-
ją się jako psychologowie czy osoby niosące pomoc. Nauczyciele mają wątpliwości, 
czy ich doradztwo mieści się w pojęciu ich zawodu jako nauczyciela, albo uważają, 
że zajmowanie się problemami uczniowskimi oznacza odejście od głównego celu 
szkoły, jakim według nich jest praca umysłowa z uczniami (Gordon, 1995, s. 55). Gdy 
uczniowie doświadczają silnych napięć emocjonalnych, czują, że ich bezpieczeń-
stwo jest zagrożone, gdy czują się odrzuceni przez grupę rówieśników, doświadczają 
przemocy bądź agresji, ich zdolność uczestniczenia w lekcjach zostaje ograniczona. 
W takich warunkach wysiłki nauczyciela, by ich czegoś nauczyć, są mniej lub bar-
dziej skazane na niepowodzenie. Nauczycielom nie zawsze udaje się przyjść dziecku 
z pomocą, ponieważ nie wiedzą, jak skuteczne zareagować. Nie zawsze potrafi ą i chcą 
słuchać, nie podejmują próby zrozumienia tego, co dzieje się z uczniem. Nie próbują 
zrozumieć odczuć, potrzeb, oczekiwań i emocji uczniów. Kadra pedagogiczna nasta-
wiona jest na realizację materiału nauczania. Sygnały dotyczące przemocy i agresji 
w środowisku szkolnym są bardzo niepokojące.

Przeprowadzone zostały badania w Szkole Podstawowej w Borczu pod kątem 
występowania przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Szkoła liczy 80 ucz-
niów. Dzieci uczęszczające do tej placówki wywodzą się z rodzin zamieszkałych 
na terenach popegeerowskich; mało- i średniozamożnych. W badaniu wzięło udział 
40 uczniów z klas IV–VI. Analiza wyników badań umożliwia sformułowanie nastę-
pujących ustaleń:

1. Uczniowie szkoły podstawowej doświadczają w placówce ataków przemocy 
i agresji w formie przezywania, odrzucenia, zastraszania, zamykania w po-
mieszczeniu, pobicia, kopania, zastraszania, wymuszania. 

2. Uczniowie nie zawsze czują się w szkole bezpiecznie.
3. W szkole występują specyfi czne miejsca niebezpieczne, do których należą: 

łazienka, boisko, korytarz, szatnia.
4. Na negatywne zachowania uczniów mają wpływ rówieśnicy, starsi koledzy, 

środki masowego przekazu, rodzeństwo.

Zakończenie
Świat jest tym, czym są tworzący go ludzie. W sferze polityki, gospodarki, w sfe-

rze społecznej i najbliższej człowiekowi, czyli w sferze rodzinnej, ludzie wypełnili 
przestrzeń świata agresją, przemocą, brutalnością, okrucieństwem, pospolitością, 
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wulgarnością i aktami niszczenia siebie nawzajem. Ludzie wzajemnie niszczą się 
fi zycznie i psychicznie, używają i wykorzystują jeden drugiego w celu zaspokoje-
nia swoich pragnień i nie uświadamiają sobie niszczycielskich następstw swojego 
postępowania. Niepokojącym zjawiskiem jest agresja i przemoc dzieci i młodzieży, 
które nabrały charakteru zjawiska powszechnie spotykanego. Przeprowadzone ba-
dania dowodzą, że wśród dzieci szkoły podstawowej występuje przemoc i agresja.

Państwo, władza, szkoła, rodzina, niekontrolowane media – każda z tych insty-
tucji społeczeństwa jest sama w sobie swoistą szkołą przemocy; ich wpływy uzupeł-
niające się i przeplatające wzajemnie stwarzają niepowtarzalny układ zniewalający 
dzieci i młodzież „w przemocy” i „do przemocy” (Papież, Płukis, 2004, s. 30). Do 
walki z agresją i przemocą powinno się włączyć całe społeczeństwo.
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Używanie przez młodzież gimnazjalną 
środków psychoaktywnych a profi laktyka 
w środowisku lokalnym i rodzinie
Use of psychoactive drugs by gymnasium students 
and prevention in school and in family

Streszczenie: Współczesna młodzież gimnazjalna coraz częściej sięga po pa-
pierosy i alkohol. Wiek inicjacji obniża się coraz bardziej. Niniejszy artykuł 
przedstawia wyniki badań wśród młodzieży gimnazjalnej, która odpowiadała na 
pytania dotyczące rozpoczęcia spożywania alkoholu i palenia papierosów, ich 
dostępność i możliwość zakupu przez młodzież, a także profi laktykę używania 
środków psychoaktywnych w szkole i rodzinie.
Słowa kluczowe: alkohol, młodzież, papierosy, profi laktyka, środki psychoak-
tywne
Abstract: Nowadays gymnasium students increasingly start using cigarettes and 
alcohol. The age of initiation is being reduced more and more. The article pre-
sents the result of research among gymnasium students who responded to que-
stions about the start of using alcohol and smoking cigarettes, their availability 
and possibility of purchase for young people as well as prevention of the use of 
psychoactive drugs in school and family.
Key words: alcohol, youth, cigarettes, prevention, psychoactive drugs

Wprowadzenie
Transformacja ustrojowa przyniosła z sobą wiele pozytywnych zmian i jedno-

cześnie zagrożeń dla społeczeństwa i jednostki. Przemiany gospodarcze, w tym 
narastające w różnych regionach kraju bezrobocie, coraz większe ubożenie spo-
łeczeństwa, a tym samym brak perspektyw rozwoju i poczucie braku wpływu na 
własne życie, powoduje u młodych ludzi frustrację, wzrost agresji w szkole, środo-
wisku i rodzinie, a także narastanie patologii społecznej. Przyczyny takiej sytuacji 
tkwią również w większym i łatwiejszym dostępie do substancji psychoaktywnych. 
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Coraz bardziej obniża się wiek sięgania po różne używki i wchodzenia w konfl ikt 
z prawem, łamania zasad społecznego współżycia pod wpływem alkoholu czy 
narkotyków. Przed sądami staje coraz młodsza młodzież, która sądzona jest za 
kradzieże, bójki, włamania, napady, a niekiedy nawet brutalne zabójstwa. Zatem 
przed rodziną, szkołą i środowiskiem lokalnym staje trudne wyzwanie – zrozumie-
nie i wychowanie młodego pokolenia. W polskim społeczeństwie narasta zjawisko 
nadużywania alkoholu i narkotyków oraz palenia tytoniu przez ludzi dorosłych, co 
urasta do rangi problemu społecznego. Jak zauważają M. Jędrzejko i P Jabłoński, 
„[…] problem uzależnienia lub używania substancji odurzających nie sprowadza 
się tylko do wąskiego kręgu samych użytkowników, lecz staje się coraz większym 
wyzwaniem społecznym” (Jędrzejko, Jabłoński, 2011, s. 9). Warto zatem zasta-
nowić się, w jaki sposób wchodzące w życie dorosłe młode pokolenie postrzega 
problem uzależnień i czy jest świadome szkodliwego działania na organizm róż-
nego rodzaju używek.

1. Analiza działania niektórych substancji 
psychoaktywnych na organizm człowieka
Mianem substancji psychoaktywnych określa się substancje zmieniające świado-

mość człowieka, oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające na różne 
sfery funkcjonowania człowieka, m.in. na myślenie, emocje, sen, sferę społeczną 
i seksualną. Człowiek pod ich działaniem krótkotrwale inaczej przeżywa rzeczywi-
stość – pozbywa się trosk i kłopotów, przełamuje opory, podnosi swoją samoocenę, 
a zatem zostają stłumione przeżywane emocje, zniekształcony odbiór rzeczywisto-
ści i samego siebie (Zajączkowski, 2003, s. 7). W 1992 r. Międzynarodowa Klasyfi -
kacja Chorób (ICD-10) wprowadziła klasyfi kację zaburzeń psychicznych i zaburzeń 
zachowania, w której stosuje się terminy: substancja psychoaktywna, uzależnienie 
i inne. Kierując się powszechnością stosowania tychże substancji, wyodrębniła ona 
dziesięć rodzajów substancji psychoaktywnych, określając równocześnie objawy 
kliniczne, jakie wywołują. Wśród nich znalazły się różnego rodzaju narkotyki i leki, 
alkohol (piwo, wino, wódka), papierosy oraz kleje, lakiery i rozpuszczalniki, używa-
nie których powoduje zmiany zachowania, zmiany w psychice i choroby somatycz-
ne (Zajączkowski, 2003, s. 8).

Według wyników badań CBOS przeprowadzonych w 2010 r., podobnie jak 
w poprzednim badaniu w 2003 r., napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszech-
nioną używką wśród młodzieży szkolnej. Sięgano po nie częściej niż po papierosy 
i narkotyki. 

Napoje alkoholowe różnią się między sobą smakiem, zapachem i barwą. Związ-
kiem mającym wpływ na organizm, a znajdującym się w każdym z nich, jest alkohol 
etylowy – bezbarwny płyn o ostrym zapachu. Analizując różne rodzaje alkoholu, 
należy podkreślić, że jego stężenie wynosi w:

• spirytusie – 95%,
• wódce – ok. 40%,
• winie – ok. 12%,
• piwie – ok. 5%.
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Spożyty alkohol dostaje się do krwiobiegu i zaczyna działać w organizmie czło-
wieka już po kilku minutach. Człowiek odczuwa rozluźnienie, beztroskę, dobry hu-
mor, przytłumione zostają negatywne emocje, u niektórych wzrasta agresja. Przy 
spożyciu dużej ilości alkoholu, dochodzi do ostrego zatrucia organizmu. Częste 
spożywanie go prowadzi do uzależnienia oraz uszkodzenia naczyń krwionośnych 
w mózgu i wyniszczenia komórek nerwowych w korze mózgowej; pojawiają się 
choroby somatyczne, a także zmiany psychiczne.

Podobnie nikotyna, która jest silną trucizną, działa na człowieka pobudzająco 
i wywołuje chwilowe dobre samopoczucie powodowane wzrostem poziomu glu-
kozy we krwi. Po pewnym czasie spada jej poziom i dochodzi do tzw. hipoglike-
mii tytoniowej, co z kolei powoduje silne pobudzenie nerwowe i palacz, w celu 
polepszenia samopoczucia, sięga po następnego papierosa. Światowa Organizacja 
Zdrowia uzależnienie od nikotyny defi niuje jako „zespół objawów behawioralnych, 
fi zjologicznych i zmian procesów poznawczych, które pojawiają się w toku wielo-
krotnego używania środka. Zespół charakteryzuje się silną potrzebą przyjmowania 
środka, trudnościami w kontrolowaniu tego zachowania, uporczywym używaniem 
wbrew szkodliwym następstwom, przedkładaniem przyjmowania środka ponad inne 
zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancją i niekiedy występowaniem objawów 
zespołu abstynencyjnego” (Światowa Organizacja Zdrowia, 1994). Osoba sięgająca 
po papierosa musi zdać sobie sprawę ze szkodliwego działania tytoniu na organizm 
człowieka, które polega na:

• rozwoju chorób serca, w tym podniesieniu ryzyka zachorowania na chorobę 
wieńcową serca, wystąpieniu zawału serca, przeroście i rozszerzeniu serca,

• zapaleniu żył i tętnic,
• uszkodzeniu zębów i dziąseł,
• powstaniu problemów w obszarze przewodu pokarmowego (biegunki, wrzo-

dy jelit i żołądka, nowotwory żołądka) i oddechowego (rozedma płuc, wzrost 
podatności na gruźlicę),

• obniżeniu odporności organizmu na przeziębienia,
• zwiększonej męczliwości, problemach ze skupieniem uwagi, nadpobudliwości 

nerwowej,
• osłabieniu narządów czucia, węchu i smaku (Zajączkowski, 2003, s. 26).

2. Zarys podjętej problematyki badawczej
Celem przeprowadzonych badań było poznanie aspektów sięgania po alkohol 

i papierosy przez młodzież gimnazjalną, pierwszego kontaktu z nimi, ich dostępności 
dla młodzieży, a także profi laktyki dotyczącej ich używania prowadzonej w szkole 
i w rodzinie. Starano się poznać rozmiary sięgania po te substancje. Sprecyzowano 
następujące problemy:

• Skąd młodzież czerpie wiedzę na temat szkodliwego działania na organizm 
człowieka tytoniu i alkoholu? Jaki jest poziom jej wiedzy na temat szkodli-
wości używania alkoholu i nikotyny?

• Kiedy młodzież gimnazjalna rozpoczęła inicjację nikotynową i alkoholową? 
• W jakich okolicznościach sięga po papierosy i alkohol?
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• Skąd młodzież otrzymuje środki na zakup papierosów i alkoholu oraz czy ma 
problem z ich zakupem?

• W jaki sposób przebiega profi laktyka spożywania alkoholu i palenia tytoniu 
w szkole i w rodzinie?

W badaniach przeprowadzonych od stycznia do maja 2013 r. na terenie powiatu ja-
sielskiego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego za pomocą przygotowanego 
kwestionariusza. Badaniem objęto 280 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 
jasielskiego. 16 badanych (5,71%) mieszkało w mieście, pozostali zaś – 264 (94,29%) 
było mieszkańcami wsi. W grupie respondentów było 137 dziewcząt (48,93%) oraz 143 
(51,07%) chłopców. Objęci badaniami uczniowie byli w wieku od 13 do 16 roku życia.

3. Wiedza badanej młodzieży na temat szkodliwości 
palenia tytoniu i spożywania alkoholu
Gimnazjaliści zapytani o źródła czerpania informacji na temat szkodliwego dzia-

łania tytoniu i alkoholu na organizm człowieka wskazali źródła informacji raczej 
okazjonalne, bo znaczna ich część – 42,86% odpowiedziała, że czerpie je z Interne-
tu, następnie z telewizji (23,21%), od rówieśników (12,86%) oraz z innych źródeł, 
np. z „napisu na papierosach” – 1,79% badanych. Mniej niż 1/5 wskazała jako źród-
ło informacji szkołę (19,3%) (tabela 1).

Tabela 1. Źródło czerpania informacji o szkodliwości palenia papierosów i picia 
alkoholu
Źródło czerpania informacji Chłopcy

N = 143
Dziewczęta

N = 137
Ogółem

N = 280 %
Szkoła 19 35 54       19,3
Koledzy 21 15 36 12,86
Internet 68 52 120 42,86
Telewizja 33 32 65 23,21
Inne 2 3 5 1,79
Źródło: badania własne.

Również rodzice dostrzegają problem związany ze stosowaniem używek przez 
młodzież i rozmawiają z badanymi uczniami na temat zagrożeń związanych ze spo-
żywaniem alkoholu, na co wskazało 174 (62,14%) badanych, oraz na temat szkodli-
wości palenia papierosów – 215 (76,79%). Większość respondentów, bo 155 danych 
(55,37%) stwierdziło, że picie piwa lub wina nie prowadzi do uzależnienia od al-
koholu. Z kolei na pytanie o szkodliwość dla zdrowia wynikającą z palenia tytoniu, 
tylko 58 badanych chłopców (40,55%) i 109 (79,56%) badanych dziewcząt potwier-
dziło, że jest ono niebezpieczne dla zdrowia.

Podobnie na pytanie, czy zdaniem respondentów z piciem alkoholu należy za-
czekać do momentu osiągnięcia pełnoletniości, twierdząco odpowiedziało niewiele 
ponad połowę, 53,84% (77) badanych chłopców i 54,01% (74) dziewcząt. 
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2.1.  Kontakt badanych gimnazjalistów z substancjami psychoaktywnymi
W oparciu o dotychczasowe badania można stwierdzić, że wiek sięgania po sub-

stancje psychoaktywne obniża się (por. Sołtysiak, 1995, s. 53; Urban, 1997, s. 93; Ce-
kiera, Zatoński, 2001, s. 5). Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu 
(tabela 2). Kontakt z alkoholem do dnia badania miało 51,74% (74) chłopców i 34,30% 
(47) dziewcząt, z czego po raz pierwszy chłopcy sięgnęli po niego w 6 roku życia – 1, 
w 7 – 2 badanych i 8 roku życia – 1. Natomiast dziewczęta deklarują, że po raz pierw-
szy zetknęły się z alkoholem w wieku 11 lat – 4 respondentki, 12 lat – 9. Najwięcej mło-
dzieży rozpoczęło spożywanie alkoholu od 12 (33 osoby) do 13 roku życia (38 osób). 
Pozostali mieli kontakt z alkoholem w późniejszym okresie życia. Równie niebezpiecz-
nym zjawiskiem jest nikotynizm wśród młodzieży, gdzie palenie papierosów deklaruje 
63 badanych chłopców (44,06%) i 25 badanych dziewcząt (18,24%). Przerażający jest 
fakt, iż dwaj chłopcy rozpoczęli palenie tytoniu już w 6 roku życia, 3 – w 7 roku ży-
cia i jeden w 8. Natomiast respondentki, podobnie jak poprzednio, deklarują, iż cztery 
z nich rozpoczęły palić papierosy w wieku 11 lat, a trzy od 12 roku życia.

Tabela 2. Wiek sięgnięcia po raz pierwszy po alkohol i papierosy
Wiek Alkohol Papierosy

Chłopcy
N = 143

Dziewczęta
N = 137

Chłopcy
N = 143

Dziewczęta
N = 137

6 lat 1 - 2 -
7 lat 2 - 3 -
8 lat 1 - 2 -
9 lat 1 - - -
10 lat 7 - 2 -
11 lat 6 4 15 4
12 lat 24 9 19 3
13 lat 19 19 17 7
14 lat 7 6 3 6
15 lat 4 6 - 2
16 lat 2 3 - 3

Razem
N 74 47 63 25
%           51,74%          34,30%          44,06%          18,24%

Źródło: badania własne.

Niepokojące jest, że gimnazjaliści najczęściej spożywają alkohol w czasie imprez 
u kolegi w domu – 45 wskazań, w czasie imprez szkolnych – 31, w czasie imprez 
z udziałem dorosłych w domu – 26, a więc czynią to pomimo tego, że przebywają 
pod kontrolą osób dorosłych. 36 badanych stwierdziło, że sięga po alkohol, kiedy 
nikt nie widzi. Wśród innych sytuacji, podczas których spożywają alkohol, najczęś-
ciej wymieniano: w czasie swoich urodzin, podczas ognisk z rówieśnikami lub kiedy 
się nudzą (tabela 3).
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Tabela 3. Sytuacje, w których młodzież sięga po alkohol
Sytuacje, w któ-
rych sięgają po 

alkohol

Imprezy u ko-
legi w domu

N = 280

Imprezy 
szkolne
N = 280

Imprezy 
z udziałem do-

rosłych
N = 280

Kiedy nikt 
nie widzi
N = 280

Inne
N = 280

Liczba wskazań* 45 31 26 36 7
* – odpowiedzi nie sumują się z uwagi na fakt, iż respondenci mieli możliwość wyboru kilku 
odpowiedzi.
Źródło: badania własne.

Zapytani o powód sięgania po alkohol i papierosy najczęściej odpowiadali, że 
robią to: dla zaimponowania rówieśnikom, dla dobrej zabawy, szpanu, ponieważ ich 
rozluźnia, bo lubią to robić i dlatego, że alkohol im smakuje.

Najwięcej respondentów, bo 13 badanych chłopców (9,09%) i 6 dziewcząt 
(4,37%) pali papierosy raz w tygodniu, natomiast aż 4,9% chłopców i 3,65% dziew-
cząt kilka razy w tygodniu. Do codziennego palenia papierosów przyznał się jeden 
chłopiec i jedna dziewczynka. Spośród młodzieży, która zadeklarowała spożywanie 
alkoholu do dnia badania, do częstszego niż jednorazowe jego spożycie przyznały 
się 4 dziewczęta (2,92% ) oraz aż 19 chłopców (13,29%) (tabela 4).

Tabela 4. Częstotliwość spożywania alkoholu i palenia papierosów w opinii 
gimnazjalistów

Częstotliwość 
spożywania

Palenie tytoniu Spożywanie alkoholu

Dziewczęta N 
= 137

Chłopcy N = 
143

Dziewczęta N 
= 137

Chłopcy N = 
143

N % N % N % N %
raz w tygodniu 6 4,37% 13 9,09% - - 2 1,4%
raz dziennie 1 0,73% 1 0,7% - - - -
kilka razy 
w tygodniu

5 3,65% 7 4,9% - - - -

kilka razy 
dziennie

- - 2 1,4% - - - -

kilka razy 
w miesiącu

- - - - 1 0,73% 5 3,5%

sporadycznie - - - - 3 2,19% 12 8,39%
Źródło: badania własne.

Na zakup alkoholu i papierosów gimnazjaliści przeznaczają swoje kieszonkowe, 
pieniądze, które otrzymują od rodziców bądź dalszej rodziny. Z zakupem alkoholu 
i papierosów nie ma problemów ponad 1/3 badanych (34,64%), gdyż kupują im je 
znajomi i starsi koledzy/koleżanki (21,07%), natomiast aż 13,57% badanych kupuje 
je samodzielnie. 
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2.2. Profi laktyka w szkole i rodzinie
Profi laktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży „to proces, który 

wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu, przez zapewnienie 
pomocy potrzebnej mu w konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia, 
a w efekcie umożliwienie mu osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecz-
nie akceptowanego, bogatego życia” (Gaś, 2004, s. 19). Działania profi laktyczne 
winny zatem wspomagać młodzież w radzeniu sobie z trudnościami, wzmacniać 
czynniki chroniące, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi jednostki i likwidować 
czynniki ryzyka dezorganizujące prawidłowy rozwój jednostki.

Zreformowana szkoła powinna edukować, wychowywać i prowadzić działania 
profi laktyczne. Zobligowana jest opracowywać i wdrażać w pracę z uczniami szkol-
ny program profi laktyczny, współpracować z rodzicami w tym zakresie i wspierać 
ich w podejmowanych działaniach wychowawczych kontynuowanych w domu ro-
dzinnym. Rodzice, oprócz wiedzy na temat znajomości prawidłowości rządzących 
rozwojem ich dziecka, jego potrzeb, powinni znać przyczyny sięgania po substancje 
psychoaktywne. Według A. Pacewicz, rodzice powinni: rozmawiać z dzieckiem o al-
koholu i narkotykach; słuchać tego, co mówią dzieci; stwarzać w domu przyjazną 
atmosferę, w której dzieci będą się dobrze czuły; wspomagać je w budowaniu jas-
nego systemu wartości; być dobrym modelem i przykładem; wspomagać w sytuacji 
nacisku ze strony kolegów; ustalić jasne zasady dotyczące alkoholu i narkotyków; 
zachęcać dzieci do tego, co zdrowe i twórcze; rozmawiać z rodzicami innych dzieci 
i wiedzieć, jak postąpić, gdy zaczyna dziać się coś podejrzanego oraz do kogo zwró-
cić się o pomoc (Pacewicz, 1993).

O prowadzone w ich szkołach działania profi laktyczne zapytano badaną mło-
dzież. Fakt prowadzenia takich zajęć potwierdziło 186 respondentów (66,43%), od-
powiedzi negatywnej udzieliło 56 osób (20% badanych), a 38 (13,57%) nie wie, 
czy takie działania są podejmowane. Obrazem rozmiarów prowadzonej profi laktyki 
uzależnień w szkole są dokonane przez badanych gimnazjalistów wybory odpowie-
dzi na pytanie skąd czerpiesz wiedzę na temat szkodliwego działania na organizm 
tytoniu, alkoholu i narkotyków, gdzie jako źródło tej wiedzy tylko 19,3% badanych 
wskazało szkołę. Zapytani o to, czy rodzice rozmawiają z nimi na temat zagrożeń 
związanych ze spożywaniem alkoholu, pozytywnej odpowiedzi udzieliły 174 osoby 
(62,14% badanych), oraz paleniem papierosów – 215 (76,79%). Analizując te dane, 
można stwierdzić, że zarówno wychowawcy w szkole, jak i rodzice w domu powin-
ni poświęcać więcej czasu na profi laktykę uzależnień wśród młodzieży.

Zakończenie
Analizując zebrany materiał empiryczny, można stwierdzić, że większa część 

młodzieży wiedzę na temat substancji psychoaktywnych czerpie z Internetu i progra-
mów telewizyjnych. Niski jest poziom wiedzy na temat uzależnień, ponieważ 55,37% 
badanych uważa, że spożywanie piwa przez młodzież nie prowadzi do uzależnienia 
od alkoholu, natomiast 40,55% chłopców i 79,56% badanych dziewcząt przyznaje, 
że palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia. Po raz pierwszy chłopcy pró-
bowali alkoholu już od szóstego roku życia, a dziewczęta od 11. Najwięcej badanych 



142 Ewa Gładysz

inicjację alkoholową przeszło w wieku 12 lat. Podobnie jak alkohol, pierwsze pa-
pierosy dwaj chłopcy zaczęli palić od szóstego roku życia, większość przyznaje się 
do wypalenia pierwszego papierosa w wieku 11–12 lat. Dorośli nie zawsze stają na 
wysokości zadania, gdyż do spożywania alkoholu i palenia papierosów przez gim-
nazjalistów dochodzi najczęściej podczas imprez u kolegi w domu, kiedy nikt nie 
widzi. Niepokojące jest, że często odbywa się to również wtedy, kiedy w pobliżu są 
dorośli, a więc na imprezach szkolnych i imprezach z udziałem dorosłych. Na zakup 
używek młodzież przeznacza swoje kieszonkowe, pieniądze od rodziców lub dalszej 
rodziny. Z zakupem ich nie ma większego problemu, gdyż kupują je gimnazjalistom 
starsi koledzy/koleżanki lub kupują samodzielnie, można zatem przypuszczać, że 
osoby sprzedające alkohol bądź tytoń nie zawsze żądają od kupujących dowodu toż-
samości, by potwierdzić ich pełnoletność. Zarówno w domu rodzinnym młodzieży, 
jak i w szkole prowadzona jest profi laktyka uzależnień, co potwierdziło w udzielo-
nych odpowiedziach na temat prowadzonych zajęć w szkole z zakresu profi laktyki 
większość respondentów (66,43%), natomiast o zagrożeniach wynikających ze spo-
żywania alkoholu rozmawia 62,14% rodziców oraz 76,79% na temat szkodliwości 
palenia tytoniu
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Zachowania agresywno-przemocowe 
w środowisku szkół ponadgimnazjalnych 
a poczucie bezpieczeństwa uczniów 
(w świetle badań empirycznych)
Aggressive-violent behavior in the environment of 
secondary schools and students a sense of security 
(in the light of empirical research)

Streszczenie: Zjawisko agresji i przemocy występuje niemal powszechnie 
w polskich szkołach, choć jest trudne do oszacowania. Z uwagi na złożoność 
problematyki wynikającej z szeregu czynników w artykule ukazano skalę zja-
wiska agresji i przemocy, formy i przyczyny ich stosowania oraz działania po-
dejmowane w badanych szkołach w celu zapewnienia uczniom poczucia bezpie-
czeństwa. W badaniach zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem ankiety 
audytoryjnej przeprowadzonej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, agresja, szkoła ponadgimnazjalna, profi lak-
tyka, przemoc
Abstract: Aggression and violence occurrence is almost common in Polish 
schools, although it is hard to estimate. Due to complexity of the issue, that is 
caused by many factors, article shows scale of the occurrence, its forms, causes 
and actions taken by examined schools to provide pupils with sense of security. 
In the research method of sounding with questionnaire was used among pupils 
of the junior high schools.
Key words: safety; aggression; junior high school; prevention; violence

Wprowadzenie
Wzrost zachowań agresywnych i przemocowych wśród pokolenia młodej gene-

racji stał się obecnie jednym z najpoważniejszych problemów społecznych zarówno 
w skali międzynarodowej, jak i regionalnej oraz mikrospołecznej. Niemal codziennie 
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w środkach masowego przekazu pojawiają się doniesienia o „kolejnych przejawach 
zwyrodnienia z udziałem młodzieży” (Malinowski, 2009, s. 87), powszechnie słyszy 
się także, że młodzież staje się coraz „bardziej agresywna i sama też staje się ofi arą 
przemocy i agresji” (Bartkiewicz, 2008, s. 141). Rozległość i złożoność problemu 
sprawia, że zagadnieniom tym poświęca się coraz więcej uwagi w literaturze na-
ukowej, medycznej oraz związanej z wymiarem sprawiedliwości, wskazującej jed-
nocześnie na możliwości przeciwdziałania i zmniejszania rozmiarów tego zjawiska 
oraz ukazującej różnorodne przyczyny. 

Powszechnie uważa się, że czynniki zachowań agresywnych i przemocowych 
tkwią w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz w grupie rówieśniczej. Również 
środki masowego przekazu oraz nowoczesne multimedia nacechowane są okrucień-
stwem, brutalnością i przemocą. Tworzą też coraz częściej, zdaniem Marka Furman-
ka, „nowe konkurencyjne dla tradycyjnych środowisko edukacyjno-wychowawcze” 
(Furmanek, 2005, s. 18), a niewłaściwe i nieracjonalne ich wykorzystywanie przez 
dziecko, co podkreśla Jadwiga Izdebska, może prowadzić do zmian o charakterze 
destrukcyjnym (Izdebska, 2005, s. 20). 

Rodzinie, która jest dla dziecka pierwszym i najważniejszym środowiskiem 
wychowawczym, przypisuje się główną rolę w powstawaniu zachowań agresywno
-przemocowych. Jeżeli młodzi ludzie wzrastają w warunkach niesprzyjających ich 
rozwojowi społecznemu, obserwują stosowanie przemocy lub sami jej doświadcza-
ją, stają się agresywni, są skłonni szukać odwetu na innych, w dorosłym życiu z ca-
łym prawdopodobieństwem będą powielać znany im scenariusz (Biała, 2008, s. 68). 
Janusz Sztumski zaznacza, że przemoc doświadczana w rodzinie staje się ponie-
kąd pierwszą inspiracją do przemocy przejawianej w późniejszym życiu (Sztumski, 
2000, s. 33). Przemiany zachodzące współcześnie, tak w Polsce, jak i na świecie, 
wywołują w rodzinie szereg procesów i zjawisk, które zaburzają jej funkcjonowa-
nie, dezorganizują życie członków rodziny i osłabiają jej rolę wychowawczą, pro-
wadząc tym samym do pojawienia się u dzieci i młodzieży zachowań agresywnych 
lub nacechowanych przemocą.

Agresję i przemoc należy również wiązać z przebywaniem w nieodpowiedniej 
grupie. Tego typu środowisko rówieśnicze powoduje często fałszywą odwagę, chęć 
imponowania innym, strach, stres, chęć eksperymentowania czy pokonywania wy-
zwań i granic (Cichla, 2008, s. 26) i prowadzi do powielania nagannych zachowań 
oraz dokonywania czynów związanych z agresją i przemocą. 

Ogromny wpływ na powstawanie negatywnych zachowań (agresywności i prze-
mocy) ma środowisko szkolne. Jest to środowisko, w którym, tak jak w rodzinie, 
mamy do czynienia z zamierzonym procesem wychowawczym, obok którego za-
chodzą również procesy wychowania niezamierzonego i oddziaływania sponta-
niczne kształtujące osobowość ucznia (Jundziłł, 1993, s. 82). Obraz współczesnej 
szkoły, zdaniem Adama Mikruta, rodzi pytanie o jej wydolność w zakresie funkcji 
wychowawczej, która w powszechnym przekonaniu jest w stanie agonii. Spośród 
wielu agresogennych czynników związanych z relacjami nauczyciel–uczeń autor 
zwraca uwagę na niewłaściwy sposób komunikowania się z uczniami, pełne wro-
gości i agresji ocenianie uczniów, wywieranie niekorzystnego wpływu nie tylko na 
osobę ocenianą, lecz także na cały zespół klasowy” (Mikrut, 2005, s. 89–90).
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Zachowania agresywne i przemocowe, z jakimi spotykamy się w szkole, wystę-
pują, zdaniem Magdaleny Bartkiewicz (Bartkiewicz, 2008, s. 142), w relacji: dzie-
cko–dziecko, dziecko–nauczyciel i wspomnianej już relacji nauczyciel–dziecko. 
Wśród przyczyn występujących ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz dorosłych 
autorka wymienia: destrukcyjne grupy rówieśnicze, alkoholizm w rodzinie, bezro-
bocie, trudności materialne, telewizja, kino, gry komputerowe, pisma młodzieżowe, 
narkomania, rozbicie rodziny, brak kontaktu ze szkołą, niewydolność wychowawcza 
rodziny, agresja w rodzinie, zaburzenia emocjonalne, zemsta za zbyt niskie oce-
ny oraz poczucie skrzywdzenia. Przyczynami ze strony nauczycieli wobec dzieci 
są natomiast: stres zawodowy, agresja ze strony dzieci, przepracowanie, niewyko-
nywanie poleceń, niedocenianie zawodu, trudności materialne, niepewność pracy, 
manipulowanie uczniami, podmiotowy stosunek do ucznia. Należy też podkreślić, 
że nauczyciele nie postrzegają szkoły jako źródła agresji i przemocy, a przecież, 
jak stwierdza Grażyna Mikłowska-Olejniczak, „zachowania agresywne występują 
prawie w każdej placówce bez względu na jej lokalizację czy liczebność” (Mikłow-
ska-Olejniczak, 1996, s. 185), wymieniając jednocześnie następujące źródła agresji 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

• wadliwe funkcjonowanie szkoły (zbyt duża liczba uczniów, hałas, anonimo-
wość uczniów, brak właściwej współpracy szkoły z rodziną),

• nieprawidłowe funkcjonowanie nauczycieli (brak sprawiedliwości w ocenia-
niu, niedostateczna kontrola ucznia, tworzenie sytuacji stresowych, wyśmie-
wanie ucznia),

• wadliwie zorganizowany proces kształcenia (mało urozmaicone i przeciążone 
programy nauczania, brak zajęć pozalekcyjnych, nuda w szkole) (Mikłowska
-Olejniczak, 1996, s. 188). 

Wśród głównych przyczyn wzrostu zachowań agresywnych, chuligaństwa 
i przestępczości wymienić należy także niepowodzenia szkolne oraz brak możliwo-
ści opanowania zbyt trudnego materiału. Ponadto na zachowania agresywne dzieci 
i młodzieży niewątpliwie wpływa liczebność uczniów oraz lokalizacja szkoły (tam-
że, s. 186). Jednak niezależnie od tego, czy jest to mała, czy duża szkoła, znajduje 
się w mieście lub na wsi, prowadzi kształcenie na szczeblu podstawowym, gim-
nazjalnym czy ponadgimnazjalnym, z pewnością nie jest miejscem odpowiednim 
do stosowania przemocy. W polskich szkołach nie ma przyzwolenia na zachowania 
agresywne oraz używanie przemocy – każda ma odgórnie określone działania w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz uczenia ich etyczne-
go i moralnego postępowania. Pomimo tego notuje się ekspansywny rozwój tych 
zjawisk w szkołach każdego szczebla.

Ponieważ w licznych, powszechnie dostępnych publikacjach rzetelnie ukazują-
cych problematykę agresji i przemocy odnaleźć można dogłębną analizę podobieństw 
oraz różnic z zakresu używanych terminów (Goldstein, 1983; Krahe, 2005; Mazur, 
2002; Papież, Płukis, 2000; Pospiszyl, 1994), bezzasadne jest powtarzanie dobrze 
uargumentowanych stanowisk. Warto jednak podkreślić, iż autorzy często używają 
zamienne stosowanie pojęcia „przemoc” i „agresja”, zaznaczając jednocześnie trudno-
ści w jednoznacznym ich defi niowaniu (Cichla, Skwarek, 2010, s. 203–206). Monika 
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Kozłowska i Jerzy Herberger (2008, s. 12), analizując literaturę z interesującego nas 
obszaru, w odniesieniu do podobieństw stwierdzają, iż bardziej prawdopodobna jest 
przemoc bez agresji (np. zaniedbania wychowawcze) niż agresja bez przemocy (choć 
taka jest np. agresja pośrednia – ironia, obgadywanie itp.). W zakresie obserwowanych 
różnic podkreślają, że: niektórzy autorzy (np. Gelles, 1988) uważają przemoc za termin 
z gatunku political corectness, podczas gdy agresja jest terminem stricte naukowym; 
w konsekwencji kryteria przemocy są zmienne i uwarunkowane temporalnie oraz kul-
turowo, a kryteria w odniesieniu do agresji są traktowane przez naukę jako obiek-
tywne i niewartościujące; przemoc może być wyłącznie intrapersonalna i jest raczej 
instrumentalna, natomiast agresja może przyjąć formę intrapersonalną i bywa raczej 
destruktywno-wroga; w przemocy intencje nie są szkodzące, podczas gdy w agresji są 
takie zawsze. Na zakończenie powyższych rozważań warto również zwrócić uwagę 
na mnogość form i uwarunkowań zachowań agresywno-przemocowych, teorii wy-
jaśniających dane klasy zachowań czy koncepcji odwołujących się do specyfi cznych 
właściwości ofi ary oraz modeli opisujących sprawców agresji i przemocy, co skła-
nia do stwierdzenia, iż problematyka stanowiąca przedmiot badań zaprezentowanych 
w dalszej części artykułu jest wielostronna i zróżnicowana. 

1. Założenia metodologiczne
Materiał źródłowy stanowią badania prowadzone w latach 2010–2013 przy 

współudziale studentów kierunku pedagogika z Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi (oddziały zamiejscowe w Głogowie i Trzciance). W ramach pro-
wadzonych projektów badawczych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem techniki badań ankietowych. Badaniem objęto uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z terenów Piły w województwie wielkopolskim, Głogowa i Góry 
(województwo dolnośląskie) oraz nauczycieli uczących w tych szkołach. Celem 
prowadzonych badań było określenie skali zjawiska agresji i przemocy, jej rodza-
jów i źródeł oraz działań profi laktycznych podejmowanych przez tego typu szkoły. 
Starano się również ustalić poziom bezpieczeństwa w miejscu kontynuowania przez 
respondentów nauki. Z uwagi na ograniczenia ramowe niniejszego artykułu w dal-
szej części ukazane zostaną jedynie wybrane fragmenty wyników badań odnoszące 
się do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

2. Wyniki badań 
Analizą badawczą objęto 798 uczniów z różnego typu szkół (ekonomicznych, 

zawodowych, licealnych), co uwarunkowane było zwrotem wypełnionych ankiet. 
Wśród uczestników badań tworzących społeczność uczniowską dziewczęta (455) 
stanowiły 57%, a chłopcy (343) – 43% ankietowanych. Najliczniejszą grupę ankie-
towanych stanowili uczniowie z Głogowa – 470 osób (w tym 58% dziewcząt i 42% 
chłopców), następnie z Góry – 210 badanych (w tym 35% dziewcząt i 65% chłop-
ców). Najmniej uczestników badanej grupy pochodziło z Piły – 118 osób (w tym 
91% dziewcząt i 9% chłopców). Uczniowie byli w wieku od 16 do 18 roku życia, 
większość też pochodziła ze środowiska miejskiego (61%). 
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Już wstępna analiza udzielanych odpowiedzi wykazała, że 69% młodzieży do-
strzega problem związany z występowaniem zachowań agresywnych i przemoco-
wych na terenie swojej szkoły. Widoczne są jednak różnice w zakresie częstotliwości 
występowania omawianego problemu: w ocenie 34% badanych akty takie występują 
często, natomiast 46% uważa, że rzadko; niewiele, bo 8% twierdzi, że dochodzi do 
nich sporadycznie, a 12% wskazuje na bardzo częste ich występowanie. W odnie-
sieniu do poszczególnych typów szkół obserwowana skala zjawiska nie wygląda 
już tak drastycznie, choć należy uwzględnić różnice występujące w odniesieniu do 
liczby ankietowanych. I tak, w szkole znajdującej się na terenie Piły jedynie 30% 
uczniów potwierdza występowanie agresji i przemocy. W tej grupie 44% badanych 
przyznaje, iż sami byli uczestnikami zachowań z użyciem agresji i przemocy. Wśród 
badanych uczących się w Górze blisko 39% uważa, że w ich szkole dochodzi do 
aktów agresywno-przemocowych – ich stosowanie potwierdza 46% respondentów. 
W grupie uczniów z Głogowa (najliczniejszej) tego typu zachowania mogą budzić 
duży niepokój, gdyż niemal wszyscy (92% ankietowanych) wskazują na ich wystę-
powanie, natomiast 52% przyznaje się do uczestnictwa w różnego rodzaju niewłaś-
ciwych zachowaniach. 

Analiza odpowiedzi respondentów z poszczególnych szkół w odniesieniu do ro-
dzajów i form zachowań agresywnych oraz przemocowych wykazała, że nie różnią 
się one zasadniczo od siebie. Istnieje natomiast znaczne zróżnicowanie w odpowie-
dziach udzielanych przez dziewczęta, które zdecydowanie wskazują na występowa-
nie głównie psychicznych (ukrytych) form agresji i przemocy, podczas gdy chłopcy 
zaznaczają dokonywanie czynów bezpośrednich i bardziej wrogich. Wśród bogatego 
wachlarza wskazywanych aktów agresji i przemocy, najczęściej wymieniano:

• obrażanie, wyśmiewanie, stosowanie wyzwisk, plotki o innych, grożenie 
słowne – 45% ankietowanych z Piły, 55% badanych z Góry, 82% responden-
tów z Głogowa,

• potrącanie, popychanie, opluwanie, kopanie, pobicia – 77% badanych z Góry, 
94% respondentów z Głogowa.

Ponadto uczniowie szkoły w Górze wskazywali również na zamykanie w po-
mieszczeniach (20%), natomiast w Pile na wymuszanie korzyści przez bicie, krzyki, 
zastraszanie (11%), a także wrogie gesty, miny, pozy (22%). Głogowscy ankietowa-
ni wymieniali: niszczenie rzeczy należących do szkoły (67%) oraz przedmiotów na-
leżących do innej osoby (39%), przywłaszczenie przedmiotu lub pieniędzy należą-
cych do innych (35%), przymuszanie do czegoś, na co inni nie mieli ochoty (22%), 
zaczepianie i prowokowanie innych do zachowań seksualnych (21%), pobicie kogoś 
tak, że ten ktoś doznał urazu (18%), grożenie nożem, żyletką lub innymi niebez-
piecznymi przedmiotami (7%). Wymienione formy zachowań agresywnych i prze-
mocowych skierowane są głównie wobec rówieśników lub na przedmioty. W gło-
gowskich szkołach odnotowano także obrażanie i używanie przekleństw w stosunku 
do nauczycieli (58%), grożenie im (27%) oraz uderzenie nauczyciela (7%). 

Warto zwrócić także uwagę na występujące w badanych szkołach zjawisko „fali”, 
będące przejawem i przyczyną zachowań agresywnych. Zwyczaj ten odnosi się do 
uprzykrzania życia pierwszoklasistom („kotom”): obrażania ich, przymuszania do 
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nieakceptowalnych zachowań, zastraszania i wymuszania „okupu” przez starszych 
uczniów. Proceder ten zauważalny jest przez 45% młodzieży szkół głogowskich, 
39% ankietowanych w szkole w Górze oraz 18% uczniów szkoły w Pile. 

Do wymienionych aktów agresji i przemocy dochodzi w większości przypadków 
na korytarzach szkolnych, w szatni, toalecie oraz sali gimnastycznej, w mniejszym 
stopniu jest to boisko czy sala lekcyjna. 

Istotne dla celów prowadzonego sondażu stało się także określenie ofi ar ataków 
agresywnych i przemocowych oraz motywów, jakimi kierują się sprawcy tych czynów. 
W opinii respondentów na zachowania tego typu najbardziej narażone są osoby nieśmiałe 
i wrażliwe (68%), trzymające się „na uboczu” (62%), pochodzące z rodzin ubogich (57%). 
W mniejszym stopniu wskazywano na osoby zaniedbane, brudne, niemodnie ubrane 
(po 36%), niedające ściągać (28%) oraz źle uczące się (18%), a także uczniów wy-
różnianych przez nauczycieli (8%) oraz tych, którzy uczą się bardzo dobrze (5%). 
Natomiast sprawcy, zdaniem ankietowanych, to osoby wywodzące się głównie ze 
środowisk, w których występuje agresja (86%), bardzo pewne siebie (72%) oraz wy-
chowujące się w zamożnych rodzinach (63%). Zdecydowanie mniej respondentów 
wymieniało osoby, które doświadczyły agresji „na sobie” (34%), uczniów mających 
problemy z nauką (28%) oraz wywodzących się z rodzin ubogich (21%). 

Wśród przyczyn ataków kierowanych na ofi ary najczęściej wymieniano chęć 
zaimponowania grupie (79%), odreagowanie negatywnych emocji związanych 
z problemami w szkole lub w domu (72%), czerpanie przyjemności oraz dla zabawy 
(64%), naśladowanie zachowań prezentowanych przez dorosłych – głównie rodzi-
ców (56%), wpływ mediów i gier komputerowych (39%), możliwość uzyskania ko-
rzyści (24%) oraz poczucie bezkarności (22%).

W dalszej kolejności starano się także ustalić, w jaki sposób badana młodzież 
reaguje na stosowaną agresję i przemoc. Na podstawie udzielonych odpowiedzi 
ustalono, że respondenci poszukują pomocy nie tylko u profesjonalistów w szko-
le, do których mają zaufanie, lecz także wśród osób znaczących dla nich, pracu-
jących w instytucjach pozaszkolnych. Uczniowie wszystkich szkół wymieniają 
wychowawcę (65% – Piła; 51% – Góra; 21% – Głogów) oraz pedagoga szkolnego 
(41% – Piła; 20% – Góra; 61% – Głogów). W dwóch szkołach wskazano na dy-
rektora (20% – Góra; 38% – Głogów), rodziców (25% – Piła; 39% – Góra) oraz 
kolegę/koleżankę (9% – Góra; 65% – Głogów). W pilskiej szkole dodatkowo za-
ufaniem cieszą się nauczyciele prowadzący lekcje oraz pełniący dyżury (28%). 
Instytucje powiadamiane o fakcie zaistnienia przemocy i agresji to: policja (83%), 
straż miejska (58%), kurator sądowy (12%) oraz niebieska linia (76%), jednak 
wskazali na nie tylko uczniowie szkół głogowskich. Wśród badanej młodzieży 
są też i tacy (35%), którzy z różnych powodów nie reagują na agresję i przemoc. 
Brak reakcji spowodowany jest strachem, wstydem, niechęcią do wtrącania się, 
obojętnością. Niektórzy udają, że nie widzą problemu bądź nie reagują, gdyż nie 
dotyczy to ich samych.

Pobieżna z konieczności analiza wyników badań potwierdza powszechność wy-
stępowania w szkołach ponadgimnazjalnych aktów agresji i przemocy. W tych pla-
cówkach, w których skala zjawiska osiąga niewielkie rozmiary (z badanych szkół 
w najbardziej korzystnej sytuacji znalazła się szkoła w Pile), podejmowane metody 
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zapobiegania bądź niwelowania zachowań agresywno-przemocowych dają więk-
szości uczniów poczucie bezpieczeństwa. Przyczynia się do tego dobry klimat oraz 
kontakt z wychowawcą, przyjaźń między uczniami, dyżury pełnione przez nauczy-
cieli podczas przerw, w pobliżu szkoły często można spotkać policję oraz straż miej-
ską. W badanej społeczności są też osoby, w których opinii szkoła nie jest miejscem 
przyjaznym i czują się tam zagrożeni (15%) bądź uważają, że nie jest to miejsce 
bezpieczne (13%) z powodów takich, jak: dokonywanie kradzieży, strach przed 
niektórymi nauczycielami, obawa przed dealerami narkotyków na terenie szkoły, 
wyśmiewanie, zaczepianie i popychanie, zmuszanie do oddawania pieniędzy lub 
innych rzeczy, przymuszanie do mówienia nieprawdy lub milczenia, praktyki stoso-
wane przez uczniów klas starszych związane z „falą kocenia”.

Rolą współczesnej szkoły jest stworzenie zewnętrznych i wewnętrznych warun-
ków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Możliwe jest to przez działania korygu-
jące ich zaburzony rozwój społeczny, w które powinni zaangażować się wszyscy 
– nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie. W eliminowaniu bądź minima-
lizowaniu zjawiska agresji i przemocy pomocne są programy profi laktyczne (profi -
laktyczno-wychowawcze), do wdrażania których zobowiązane są wszystkie szkoły. 
W ramach działań zmierzających do realizacji szkolnych programów profi laktycz-
nych podejmowane czynności, które mają na celu zapobieganie występowaniu ak-
tów agresji i przemocy, prowadzone są m.in. w formie:

• spotkań pedagogów szkolnych z uczniami klas pierwszych na początku roku 
szkolnego i omawianie problemów związanych z agresją i przemocą podczas 
godzin wychowawczych,

• prowadzenie rozmów głównie z uczniami klas pierwszych, podczas których 
szczególny nacisk kładzie się na nietolerowanie w szkole zachowań agresyw-
nych,

• omawianie zagadnień związanych z agresją i przemocą na pierwszym zebra-
niu z rodzicami, przedstawianie stosunku szkoły do tego zjawiska,

• uświadamianie rodzicom potrzeby obserwowania ich dorastających dzieci, 
wskazywanie objawów zachowania ofi ary, ukazywanie możliwych do zaob-
serwowania zachowań sprawców przemocy,

• omawianie problemu agresji i przemocy w szkole z uczniami klas starszych, 
prowadzenie dyskusji na temat zaistniałych w szkole zdarzeń, wspólne po-
dejmowanie decyzji o napiętnowaniu niepożądanych sytuacji i sposobach ich 
eliminacji lub ograniczenia,

• uświadamianie uczniom starszych klas podczas godzin wychowawczych 
poczucia odpowiedzialności za młodszych kolegów, którym powinni służyć 
radą, pomocą, reagować w sytuacjach przemocy i agresji itp,

• uroczyste „kotowanie” pierwszoklasistów organizowane w ostatnim dniu 
września organizowane przez samorząd uczniowski wspólnie z dyrekcją. 
Jest to forma wesołej zabawy i nieszkodliwych żartów. Podczas uroczystości 
pierwszaki po „chrzcie” i złożeniu ślubowania zostają przyjęci w poczet peł-
noprawnych uczniów szkoły,

• dbanie o większą integrację zespołów klasowych przez organizację np. wspól-
nych wycieczek, wieczorków, zajęć integracyjnych,
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• utrzymywanie dobrych relacji z uczniami z jednoczesnym zachęcaniem do 
nawiązywania pozytywnych relacji między uczniami,

• dbanie o bezpieczeństwo przez m.in. wdrażanie do odpowiedzialności za po-
szanowanie mienia drugiej osoby, korzystanie z szatni szkolnej zgodnie z za-
sadami statusu, zgłaszanie każdej kradzieży,

• monitorowanie miejsc na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego (moni-
toring odnotowano w dwóch szkołach), wprowadzenie ksiąg wejść i wyjść 
(tylko w jednej szkole),

• spotkania z funkcjonariuszami policji,
• natychmiastowe reagowanie i prowadzenie rozmów ze sprawcami oraz ofi a-

rami w obecności rodziców, wychowawcy, pedagoga, dyrektora (prowadze-
nie mediacji),

• umożliwienie anonimowego przekazywania informacji o zjawiskach agre-
sywnych i przemocowych (skrzynka zaufania).

Katalog oddziaływań profi laktycznych ukazuje najczęściej wskazywane przez 
respondentów odpowiedzi, z których wynika, że w środowisku badanych szkół ist-
nieje potrzeba zwiększenia współpracy ze środowiskiem lokalnym przez angażowa-
nie innych specjalistów (np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej) w prowadzo-
ne działania i akcje. Sami ankietowani zwracają uwagę na potrzebę rozmów z do-
rosłymi (zwłaszcza z rodzicami) na temat agresji i przemocy, zwłaszcza sposobów 
zachowania się w takich sytuacjach. Z ich punktu widzenia poświęcanie większej 
uwagi tym sprawom może pomóc lepiej zrozumieć i uświadomić innym konsekwen-
cje tych zjawisk.

Zakończenie
Zachowania agresywno-przemocowe, jak pokazują wyniki badań, są zjawiskiem 

dostrzeganym przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Część z nich sama doświad-
cza tego typu aktów, a niektórzy są także ich sprawcami. Różne są też formy oraz 
motywy popełnianych czynów. Pomimo coraz skuteczniejszych oddziaływań profi -
laktyczno-wychowawczych szkół nie zawsze stanowią one bezpieczne środowisko dla 
młodzieży. W. Jakubiak uważa, że szkoła stanowi kanwę do zachowań znacznie odbie-
gających od społecznie oczekiwanych norm (Jakubiak, 2007, s. 33), natomiast Anna 
Brzezińska i Elżbieta Hornowska określają szkołę jako miejsce, w którym uczniowie 
uczą się zachowań agresywnych, opanowują umiejętności stosowania przemocy i stąd 
wynoszą owe umiejętności na inne obszary swego funkcjonowania (za: Matuszewska, 
2008, s. 89). Taki obraz szkoły nie napawa optymizmem w przeciwieństwie do kwestii 
reagowania na agresję i przemoc. Warto bowiem podkreślić, iż młodzi ludzie zdają so-
bie sprawę z tego, gdzie mogą uzyskać pomoc i pomimo powszechnie panującej opinii 
co do niechęci oraz negatywnego nastawienia do organów ścigania, wybierają służ-
by mundurowe jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. 
Dużym zaufaniem darzą też swoich nauczycieli – wychowawców, którzy angażują 
młodzież w społeczne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
choć nie zawsze działania te są wystarczające. 
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Reasumując, należy podkreślić, że w naszym kraju wiele szkół wciąż nie ma 
wystarczających środków do radzenia sobie z omawianymi problemami oraz moż-
liwości zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa. Konieczność  zmian w tym 
zakresie dostrzega się od wielu lat, jednak nie idą za tym wystarczające działania, 
choć wiele rozwiązań podanych jest w szeroko dostępnej literaturze (Malinowski, 
2009, s. 104; Rylke, Tuszewski, 2004; Socha-Kołodziej, 2000, s. 308–309). Warto 
zatem korzystać z proponowanych rozwiązań i angażować w działania wszystkie 
podmioty: nauczycieli – wychowawców – pedagogów, uczniów i ich rodziców oraz 
całą społeczność lokalną. 
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Mediácia v prostredí školy – prostriedok 
eliminácie sociálno-patologických javov
Mediation in the school environment – a means of 
eliminating socio-pathological phenomena

Abstrakt: Mediácia ako alternatívna metóda riešenia konfl iktov vytvára pod-
mienky pre konštruktívne riešenie konfl iktov, vytvára predpoklady nielen pre 
zachovanie, ale aj rozvoj dobrých medziľudských vzťahov, ktoré sú jedným zo 
základných predpokladov ľudského spolužitia. Zavedenie mediácie do škol-
ského prostredia by bolo nielen službou pre žiakov, ktorá by im pomáhala riešiť 
konfl ikty, ale aj veľkým prínosom pre budúcnosť. Pokiaľ by deti, žiaci resp. štu-
denti v škole získali teoretické a praktické vedomosti o mediácii, malo by to 
aj v ďalšom ich živote vplyv na rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov. 
Z tohto pohľadu má práca poskytnúť určitú orientáciu o tejto problematike a od-
povedať na najdôležitejšie otázky týkajúce sa mediácie.
Kľúčové slová: konfl ikt, komunikácia, riešenie konfl iktov, mediácia, peer me-
diácia, školský psychológ
Abstract: Mediation as an alternative method of confl ict resolution creating 
the conditions for constructive confl ict resolution. Mediation also creates the 
foundation not only for conservation but also to develope good interpersonal 
relationships, which are one of the basic conditions of human coexistence. The 
introduction of mediation into the school environment would be a good service 
for students to help them resolving confl icts and also it would be a great benefi t 
for the future. If children or students receive theoretical and practical knowledge 
of the mediation, it would also further affect their lives to develop good interper-
sonal relationships. From this perspective, the work provides some guidance on 
this issue and answers the most important questions about mediation.
Key words: confl ict, communication, confl ict resolution, the mediation, peer 
mediation, school psychologist
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Úvodné poznámky
Tak ako v iných oblastiach nášho života ani v školskom prostredí nie sú konfl ikty 

ojedinelé. Najčastejšou podstatou konfl iktov v školách je prestupovanie psycholo-
gických a fyzických hraníc druhého človeka a uvedomovanie si vlastných potrieb, 
ktoré môže človek brániť a na druhej strane presadzovať svoje potreby bez toho, 
že by pošliapal alebo obmedzoval hranice druhých. Konfl ikty v škole môžu byť 
konfl ikty medzi učiteľmi, medzi učiteľmi a vedením školy, medzi rodičmi a školou, 
medzi rodičmi, školou a obcou, ktorá školy riadi – takéto konfl ikty sú riešené profe-
sionálnymi mediátormi a konfl ikty medzi učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom, ktoré 
majú najčastejšie povahu priestupku proti školskému poriadku a pravidlám slušného 
správania – takéto konfl ikty sú riešené spravidla tzv. peer mediáciou (rovesnícka 
mediácia) (Holá, 2003, s. 144–145).

Najproblémovejšou môže byť mediácia medzi učiteľom a žiakom, resp. učiteľmi 
a žiakmi, pretože v takomto prípade nie je splnená podmienka rovnosti z dôvodu 
rôzneho postavenia v škole (Storoška, 2008, s. 121–122).

Ako najčastejšie prípady pre mediáciu v školskom prostredí sú uvádzané:
• ohováranie (ona povedala/on povedal) – hovorenie poza chrbát – najčastejšie 

ide o výroky povedané jednou osobou o druhej, ktoré sú vnímané ako útočné, 
nepravdivé, posmešné a zhadzujúce,

• slovné hádky – slovné výmeny dvoch alebo viacerých osôb spôsobené rôzny-
mi príčinami – nedorozumenia, osobnostné rozdiely, nesúhlas, pokrikovanie,

• obťažovanie – správanie, ktoré je vnímané ako obťažujúce, výhražné, sexuál-
ne nepríjemné alebo vyzývavé – od pohľadov, cez gestá, verbálne obťažova-
nie – posmievanie sa, nadávanie až po fyzické, sexuálne obťažovanie a šika-
novanie,

• správanie v triede – vyrušovanie iných spolužiakov počas vyučovania tak, že 
sa nemôžu sústrediť na vyučovací proces – obťažujúce opisovanie, vtipkova-
nie, rozprávanie, drganie,

• žiarlivosť – na spolužiakov, kamarátov, pri úspechoch v škole alebo mimo 
školy, vychádzajúca z kamarátskych, alebo priateľských vzťahov, 

• bitka alebo očakávaná bitka – použitie fyzickej sily alebo vyhrážanie sa fyzi-
ckým násilím,

• vniknutie do súkromia – ukradnutie súkromných vecí, ich požičanie bez do-
volenia, prezradenie dôverných informácií o druhom,

• chodenie chlapcov s dievčatami – spory o tom, kto s kým chodí a prestal cho-
diť a kto komu prebral dievča, chlapca,

• medziskupinové konfl ikty – menšinové konfl ikty, rasové, gangové, názoro-
vé – verbálne aj fyzické útoky na druhých len preto, lebo sú iní, že patria do 
nejakej skupiny – Róm, Maďar, skín, anarchista, metalista, feťák,

• teritoriálne spory – spory týkajúce sa privlastnenia teritória – na výlete hádky 
o posteľ v chate, kto kde bude sedieť na začiatku školského roku alebo v kine, 
kto sa ako rozťahuje v lavici,

• triedne alebo skupinové rozhodovania – ako minieme vyzbierané penia-
ze na stužkovú, na výlet, kto bude reprezentovať triedu v školskej alebo 
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mimoškolskej akcii, kedy, kde a za akých podmienok urobíme oslavu (Bed-
nařík, 2001, s. 79).

1. Riešenie konfl iktov v školskom prostredí
V škole nás učia počítať, písať, čítať, rozumieť dejinám, fyzike, chémii, biológii, 

skrátka to, s čím sa denno-denne stretávame. Avšak už v oveľa menšej miere nás učia 
sociálnym a komunikačným zručnostiam, ktoré by boli nápomocné pri neagresív-
nom zvládaní konfl iktom (Křivohlavý, 2002, s. 33). To, ako sa k sebe navzájom 
správame v konfl iktnej situácii, je jedna z najdôležitejších vecí, na základe ktorej si 
o druhých vytvárame obraz a mienku. Ak nás nikto nenaučil s konfl iktom efektívne 
narábať potom v zručnostiach, ktoré pomáhajú efektívnejšie prekonať bariéry, ktoré 
medzi ľuďmi vznikajú, používame len to, čo sme videli u druhých. Keďže ani tých 
druhých nikto neučil riešiť konfl ikty, ich spôsob správania nemusel byť vždy práve 
ten najvhodnejší.

V období dospievania, ranej adolescencie, majú učitelia obrovský vplyv na so-
ciálny a morálny vývin študentov, keď zdôrazňujú prosociálne správanie rovesníkov 
a dospelých. Lepšie správanie detí a mládeže v školách sa dosiahne tým, že im do-
volíme participovať na rozhodnutiach v triede, rešpektujeme názory iných. Pomáha 
to rozvíjať zodpovednosť, motivuje k učeniu, pozitívne pôsobí na dosiahnutie zruč-
ností a lepších výsledkov v škole. Úlohou pedagóga je rozvíjať dobrosrdečné vzťahy 
v škole a prostredníctvom nich zaangažovať do diania aj ostatných pedagogických 
pracovníkov, vedenie školy a jej zamestnancov, samozrejme aj rodičov, aby boli 
príkladom láskavého a úctivého správania sa pre školopovinnú mládež (Gluchma-
nová, 2007, s. 1–7).

Keďže pedagogickí pracovníci svojou osobnosťou a svojim správaním významne 
ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces, najmä jeho výchovnú časť, mali by byť 
modelmi pozitívneho a konštruktívneho správania voči ostatným. Mnoho učiteľov 
prirodzene využíva svoju autoritu a komunikačné zručnosti na riešenie napätých 
a konfl iktných situácií spravodlivým a neautoritatívnym spôsobom, ktorý neubližuje 
slabším. Tieto zručnosti nemá každý, nie sú totiž vrodené, ale získavajú sa učením, 
preto nemôžeme očakávať, že ich každý učiteľ ovláda (Bednařík, 2001, s. 87).

Typickým prejavom konfl iktov medzi deťmi a mladými ľuďmi je, že sa v nich 
rýchlo objavuje násilie v rozličných formách. Býva to aj násilníckym nastavením 
osobnosti (prijatý model správania z fi lmov, od rodičov a rovesníkov), ale aj agre-
siou spôsobenou impulzivitou a výbušnosťou. Pri najmenšom podpichnutí alebo 
nespokojnosti so správaním druhých prepukne medzi stranami šarvátka, bitka. Ča-
stým opakovaním v škole, na ulici, doma aj v televízii sa agresívny model stáva 
sociálne prijateľným spôsobom riešenia konfl iktov. Trvá nejaký čas, kým sa strany 
spamätajú a zistia, že riešenie ich konfl iktu bitkou malo oveľa horšie dôsledky ako 
pôvodný zdroj.

Cieľom školskej prevencie je podporovať rozvoj pozitívnych vzťahov, usmerňo-
vať správanie detí tak, aby vedeli zvládať svoje emócie a riešiť konfl ikty. Dôležité 
je viesť žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia (Emmerová, 2006, 
s. 23–31).
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V školách sa stretávame so všeobecne rozšíreným postojom voči tomu, aby tretia 
strana zasiahla do sporu. Študenti aj učitelia na takúto ponuku reagujú: „prečo by 
mal niekto, koho nepoznám, riešiť môj problém?“. Najčastejším dôvodom odmieta-
nia takejto pomoci je práve pocit priznania, že nie sme v poriadku, ak potrebujeme 
pomôcť v takej banalite, ako je spor s druhým človekom.

Dnešný konzumný spôsob života neučí dospelých ani deti odkladať uspoko-
jovanie svojich potrieb na neskôr alebo ich presadzovať sociálne prijateľnými 
(neagresívnymi) spôsobmi. Pri mediácii detí, mladých ľudí, či dospelých je ča-
stým javom neschopnosť alebo zmätenosť strán pri formulovaní svojich emócií, 
záujmov, potrieb. Strany môžu byť citlivé alebo introvertné až tak, že mediačná 
situácia ich môže ohrozovať a brzdiť v slobodnom prejavovaní sa. Tu by prístup 
mediátora „veď to musím nechať na nich“ bol kontraproduktívny. Jeho podporná 
aktivita by však bola vítaná. Prejavuje ju skusmým formulovaním pocitov a záuj-
mov strán a tým im dáva najavo svoju podporu a porozumenie, čím udržiava 
proces mediácie v chode. Je to náročné na empatiu a preto by nemal podľahnúť 
kúzlu, že vie všetko lepšie ako sporiace sa strany. To, že vystihol pocity a záujmy 
strán správne, si musí u nich overovať počas celého priebehu mediácie (Bednařík, 
2001, s. 111).

Lorenzová a Poláčková dávajú na školách rolu mediátora v konfl iktoch so žiakmi 
a rodičmi, pomocníka a obhajcu žiaka, jeho práv a dôstojnosti do kompetencie so-
ciálneho pedagóga. Vo vzťahu k žiakom na škole tak plní úlohu v situáciách násilia, 
chráni práva detí a mládeže a spolupracuje s tímom ďalších odborníkov na zlepšení 
sociálneho šikanovania (Kraus, Poláčková, 2001, s. 122).

Prednosti školskej mediácie:
• dobrovoľnosť strán v mediácii,
• investícia do budúcnosti,
•  dôvernosť,
• ústretovosť,
• mediácia je založená na čestnosti,
• emócie strán sú rovnako hodnotnými údajmi ako objektívne fakty,
• mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia,
• pomáha pochopiť a tolerovať odlišné postoje a záujmy strán,
• odbremeňuje učiteľov od riešenia sporov medzi študentmi,
• učí účastníkov mediačných tréningov narábať samostatne a neagresívne 

so svojimi konfl iktami (Kraus, Poláčková, 2001, s. 122).

3. Rovesnícka mediácia (peer mediácia)
Do sveta škôl a výchovných zariadení sa dostávajú programy, ktoré sme kedysi 

nepoznali. Sú to programy na odbúravanie predsudkov a kultivovanie tolerancie, 
programy posilňujúce ducha demokracie v školách a pestovanie občianskych cností. 
Ich súčasťou je i hnutie rovesníckeho sprostredkovania pri riešení konfl iktov, ale-
bo zjednodušene – programy peer mediácie. Spravidla ide o postupy, keď si zaško-
lení žiaci alebo študenti osvoja postupy, ktorými (bez pomoci dospelých) pomáhajú 
svojim kolegom v škole riešiť konfl ikty nenásilnou cestou.
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Peer mediačný program je vrstovnícke riešenie konfl iktov na školách prostred-
níctvom mediácie. Od školských rokov si dospievajúci osvojujú myšlienku, že pri 
riešení problémov nemusí byť jedinou cestou obracať sa na autority, ale že existujú 
cesty, ako sa nenásilne dohodnúť na prijateľných riešeniach i v situácii zdanlivo 
protichodných záujmov. Na názorných príkladoch i v konkrétnych situáciách sa 
učia niesť za seba zodpovednosť, riešiť vlastné detské konfl ikty nenásilne, pokojne 
a s pokorou. Inými slovami doslova od prvých krokov zisťujú, že úspech v živo-
te nespočíva v agresívnosti, v bezbrehej dominantnosti, či nebodaj v hrubej sile, 
ale v pochopení toho druhého, v oboznámení sa s jeho stanoviskami a postojom. 
To všetko samozrejme vo formách a prostriedkoch, ktoré zodpovedajú ich veku. 
Programy tiež vedú študentov k väčšej schopnosti empatie, k posilňovaniu tímov 
a k líderskym schopnostiam. Je založený na dvoch základných princípoch:

• rovesníctvo – spolužiaci na školách sú schopní po výcviku sami efektívne 
riešiť konfl ikty medzi spolužiakmi a obvykle nie je potrebná žiadna interven-
cia učiteľa,

• mediácia – prístup v riešení konfl iktov z pozície tretej osoby, ktorá pomáha 
vyriešiť konfl ikt dvoch zúčastnených strán (Peer mediačný program).

Pozitívne na tejto mediácii je, že:
• mediátor používa neformálny študentský jazyk, slang, dokonca žargón po-

dobne ako sporiace sa strany a tým získava dôveru strán,
•  mediačná situácia nie je taká strohá, napätá a preto neohrozuje strany v ich 

slobodnom prejavovaní emócií, postojov, záujmov a potrieb,
•  mediátor je jeden z nich a tým je prijateľnejší pre strany ako dospelá autorita, 

ktorá ani vekovo ani nijako inak nie je stranám podobná, napríklad mediátor 
sa hojdá na stoličke, používa absurdný alebo čierny humor vo vhodnej chvíli 
tak, ako to majú študenti radi (Bednařík, 2001, s. 108).

Rovesnícka mediácia, keďže sa deje medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú zo školy, 
z triedy a väčšinou majú kamarátske dlhodobejšie vzťahy, vyžaduje aj väčšie zame-
ranie na vzťahovú stránku sporu (Pokojná, 2006, s. 42–43).

V reálnych situáciách alebo pri modelovaní mediačných stretnutí, sú sporiace sa 
strany aj mediátor študentmi, ktorí sa často poznajú zo školy. Vzťahy a komuniká-
cia medzi stranami a mediátorom sú veľmi neformálne. To na druhej strane vedie 
k tomu, že sa stráca rola (napr. strážcu pravidiel) nevyhnutná na to, aby rozhovor 
strán o spore a jeho riešení smeroval efektívne dopredu. Je nutné zdôrazniť, aby me-
diátor napriek svojej výhode neformálneho vzťahu k stranám ostával vo svojej role 
a udržiaval so stranami aj pracovnú stránku vzťahu. Táto peer alebo rovesnícka me-
diácia je pod mimoriadne prísnym drobnohľadom celého osadenstva školy a akékoľ-
vek vybočenie z rámca spravodlivého mediačného procesu sa stretáva s ohromným 
ohlasom. Mediácia v školskom prostredí vedená samotnými študentmi – rovesníkmi 
sa odlišuje od bežnej mediácie medzi dospelými. Reálne sedenia nemusia mať takú 
jasnú štruktúru, pretože strany sa správajú slobodne a často začínajú mediáciu tým, 
že navrhujú riešenia alebo uprostred vymýšľania riešení sa objavujú ešte predtým 
nepomenované záujmy (Peer mediačný program).
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Keďže školská mediácia dáva dôraz aj na vzťahové záležitosti medzi stranami, 
musí byť mediátor veľmi fl exibilný a vedieť prechádzať šikovne z jedného štádia 
mediácie do druhého a zároveň musí dávať sedeniu jasnú a logickú štruktúru postup-
nosti. Tu sa niekde rodí následné poľudštenie riešenia sporov a konfl iktov v živote, 
ktoré sa na rozdiel od strohej reči paragrafov viac posúva do oblasti slušnosti, spra-
vodlivosti a dobrých mravov, čo si tieto deti a následne žiaci, študenti a vysokoško-
láci prinášajú do života. Nehovoriac o kvalite medziľudských vzťahov, vzájomnej 
úcty a rešpektu.

4. História školských mediačných programov
V USA s rastúcim etnickým a sociálnym napätím sa zväčšovala potreba pracovať 

v školách na prevencii a znižovaní násilia. Prvé projekty na vzdelávaní proti násiliu 
sa začali v školách v 60-tych až 70-tych rokoch minulého storočia pod vedením ná-
boženských a mierových aktivistov. V roku 1972 sa v New Yorku začal tzv. Detský 
projekt pre priateľov a potom pokračoval ďalej pod menom Tvorivá odpoveď detí 
na konfl ikt. V roku 1982 vznikla organizácia Učitelia za sociálnu zodpovednosť. 
Vláda USA podporila vznik Susedských právnych centier aj Národnú asociáciu pre 
mediáciu vo vzdelávaní, ktorá mala vyše 500 členov po celej krajine. Publikovala 
množstvo literatúry, príručiek o mediačných programoch, sponzorovala konferencie 
a spravodaj. Slúžila aj ako informačné centrum zbierajúce informácie z celej krajiny 
o programoch na riešenie konfl iktov (Bednařík, 2001, s. 78–79).

Jednou z najaktívnejších organizácií, ktorej sa podarilo vytvoriť programy, ktoré 
sa zaviedli do bežného chodu školy je Community Boards of San Francisco – vytvo-
rili curiculum, tréningové manuály a videokazety a vyškolili množstvo učiteľov, pra-
covníkov škôl a študentov a tí pracovali na školách a učili ďalšie generácie. Z týchto 
organizácii a centier v 80-tych rokoch vznikali programy pre školy, učiteľov a žiakov 
zamerané na alternatívne riešenie konfl iktov, ktoré boli neskôr integrované v ofi -
ciálnom rozvrhu škôl. Súčasťou týchto programov bola aj mediácia a rovesnícka 
mediácia. Podobné programy sa robia aj v Izraeli, Holandsku, Anglicku a Kanade. 
Len v USA je vyše 40 univerzít, kde sa riešenie konfl iktov a oblasti s ním úzko 
spojené študujú ako osobitné odbory, je tam asi 60 tisíc registrovaných mediátorov 
(Bednařík, 2001, s. 72).

Vo vyspelých krajinách sa táto forma riešenia konfl iktov ako prevencia stáva ži-
votnou fi lozofi ou. S jej zásadami sa oboznamujú deti napr. v krajinách anglosaského 
práva dokonca už v materských školách. Na názorných príkladoch i v konkrétnych 
situáciách sa učia riešiť vlastné detské konfl ikty. Aj v škandinávskych krajinách sa 
pomaly nedá nájsť škola rôzneho druhu, kde by nebola v primeranej podobe rozvi-
nutá peer alebo rovesnícka mediácia (Bakerová, 2006, s. 28).

Skúsenosti v školách aj na Slovensku signalizujú, že vlna programov tohto typu 
tak skoro neopadne. Od roku 1995 do roku 2013 sa aj na Slovensku uskutočnilo 
niekoľko desiatok tréningov pre učiteľov a študentov základných, stredných i vy-
sokých škôl, školských psychológov, sociálnych pedagógov, neziskových organi-
zácií spolupracujúcich so školami a pracovníkov domovov mládeže – spolu pre 
viac než tisícku ľudí. Programy školskej mediácie boli uskutočnené na gymnáziách 
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v Bratislave, Pezinku, Modre, Banskej Bystrici, Pedagogickej a sociálnej akadé-
mii v Leviciach, Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Nových Zámkoch. 
Významnou udalosťou bolo usporiadanie Prvej celoslovenskej konferencie k peer 
mediácii v Leviciach v marci 2001. V roku 2003 sa v Metodicko-pedagogickom 
centre v Prešove uskutočnil v poradí tretí vzdelávací tréning pre pracovníkov štátnej 
správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, cirkvi a rómskej komunity. Akti-
vitou bol aj tréning peer mediácie pre žiakov zo Základnej školy na Sibírskej ulici 
v Prešove. Mnohé školy zaradili problematiku riešenia konfl iktov do svojich učeb-
ných osnov. Niektoré dokonca vytvorili špecifi cké programy k tejto problematike 
pre svojich učiteľov a rodičov. Ukázalo sa, že ak sa podarí zapájať učiteľov, rodičov 
a miestnych lídrov do týchto programov, ich efekt sa výrazne umocňuje (Peer me-
diačný program).

5. Program školskej mediácie
Najrozšírenejším programom na školách je postup, keď sa zaškolení žiaci snažia 

pomáhať svojim kolegom, spolužiakom riešiť konfl ikty nenásilnou cestou, prípad-
ne ich vlastný problém z pozície tretej, neutrálnej strany. V týchto programoch ab-
solvujú asi 20-členné skupiny študentov intenzívny tréning komunikácie a riešenia 
problémov v päťstupňovom procese mediácie. Študenti potom väčšinou pracujú 
v dvojiciach ako rovesnícki mediátori pre svojich vrstovníkov. Učia sa ako efektívne 
načúvať sporiacim sa stranám, ako analyzovať problémy v konfl ikte, ako prezen-
tovať tvorbu prijateľných možností pre riešenie konfl iktu či uzatvárať obojstranne 
prijateľné dohody.

Aj školský psychológ alebo sociálny pedagóg môže vystupovať vo funkcii me-
diátora, či ako integrujúci článok siete intervencií. Zdôrazňuje sa u neho prechod od 
tzv. diagnostického alebo klinického modelu práce na model preventívny, v ktorom 
má výrazné zastúpenie primárna prevencia realizovaná priamo v školskom prostredí. 
Veľmi rýchlo tak zistia, že na jednej strane im ich vedomosti a zručnosti pomáhajú 
riešiť viacero menej či viac závažných problémov žiakov a učiteľov priamo v ško-
le, ale na druhej strane si uvedomujú, že nestačí žiaka len diagnostikovať, stanoviť 
obecné príčiny mimo špecifi cký kontext života dieťaťa a odporučiť opatrenia učite-
lia voľte individuálny prístup (Gajdošová, Internet). Z doterajších skúsenosti šiko-
vný mediátor, ak je ním ktokoľvek, kto má prirodzenú autoritu u mediovaných strán, 
sprostredkováva stranám výchovné posolstvo. Sprostredkovanie takejto zručnosti 
a fi lozofi e, ktorá posilňuje samostatnosť a sebavedomie strán v neagresívnom spôso-
be riešenia sporov, je určite možné pokladať za výchovu. Skúsenosť pri tréningoch 
v školách je taká, že mladí mediátori, ktorí sú zruční v kladení otázok, vo využívaní 
kritického myslenia, keď dokážu ovládnuť svoje nutkanie radiť, zažijú pozitívnu 
a pre nich prekvapujúcu skúsenosť, že strany našli svoje uspokojujúce riešenie (On-
drušek, Shapiro, Internet).

Presvedčiť tých, čo chcú radiť, nám pomáha, ak spolu s celou skupinou analyzu-
jeme jednotlivé, niekedy veľmi rôznorodé riešenia mediačných simulácií. Na druhej 
strane si uvedomujeme, že nepodsúvať, nesmerovať strany k nášmu riešeniu je často 
spôsobené neistotou začínajúcich mediátorov, pocitom, že sa dostal so stranami do 
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slepej uličky. Neriadiaci prístup vyžaduje nielen sebakontrolu v chuti poradiť, ale aj 
mediačné zručnosti a skúsenosti v kladení správnych otázok a v štruktúrovaní dialó-
gu počas vyjednávania strán.

Predstavme si nasledujúce situácie: Na školskom dvore počas prestávky žiak 
hodí po svojom spolužiakovi kameň a nie zámerne trafí inú spolužiačku, žiaka pri-
chytia ako píše na stenu proti rasistické heslá, alebo sa rodič sťažuje, že učiteľ udrel 
jeho dieťa a chce zavolať políciu. Všetky tieto konfl ikty typovo zapadajú do rámca, 
ktorým sa môže zaoberať školský program na riešenie konfl iktov alebo mediačný 
program. Takýto program má svoje prednosti. Súčasťou býva napríklad obohatená 
výuka o témy, ktoré učia študentov analyzovať konfl ikty a uplatňovať alternatívne 
postupy pri ich riešení. Tiež to môžu byť špecifi cké aktivity zamerané na zvládanie 
vlastnej agresie, posilnenie schopnosti tolerancie, odbúravanie stereotypov, predsud-
kov a xenofóbie. Podľa výskumov je častým zdrojom agresie neschopnosť študentov 
vyjednávaním dosiahnuť svoje záujmy. Násilie je potom zdanlivo najjednoduchšia 
účinná cesta sebapresadzovania.

Zmierovacie prvky v školskej mediácii sú najmä v snahe viesť obe strany k tomu, 
aby porozumeli druhej strane a jej pocitom. Niekedy súčasťou riešenia konfl iktu je 
aj požiadanie o prepáčenie a priateľské zmierenie (Peer mediačný program).

6. Školský psychológ ako mediátor
Situácia v našich v školách a v školských zariadeniach je v posledných rokoch 

mimoriadne krízová. Signály odborníkov, učiteľov, psychológov, pedagógov, so-
ciológov, sociálnych pracovníkov, ale aj verejnosti hovoria, že v našej spoločnosti 
je zjavná kríza rodiny, kríza výchovy detí, kríza morálnych a duchovných hodnôt 
u mladistvých. Psychológov naliehavo upozorňujú riaditelia škôl, učitelia, výchovní 
poradcovia, koordinátori prevencie, ale aj iní odborníci zaoberajúci sa výchovou 
mládeže, na enormný nárast sociálno-patologických javov v školách a v školských 
zariadeniach. V školách a triedach v mestách i na vidieku sa zvyšuje násilie, vanda-
lizmus a agresia medzi deťmi, žiaci sa vzájomne tvrdo šikanujú, dokonca šikanujú 
a fyzicky ohrozujú aj svojich učiteľov, narastá záškoláctvo, úteky z domu, rastie 
delikvencia mladistvých, drogové závislosti, najmä alkohol a mäkké drogy, pro-
miskuita a v poslednej dobe je evidovaný aj zvýšený nárast depresií a samovrážd 
detí. Mladiství už nerešpektujú autoritu dospelého – učiteľa aj rodiča a s ňou aj do-
držiavanie pravidiel, noriem a zákonov regulujúcich spoločenské vzťahy, správanie 
a komunikáciu (Gajdošová, Internet).

Narastajúce problémy, nezdravá atmosféra a sociálna klíma v školách spôsobujú, 
že sami učitelia sú výrazne preťažení enormnými nárokmi na vyučovanie a výchovu 
a sami naliehavo volajú po psychologických službách v škole a po každodennej sy-
stematickej práci psychológov. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 
nezvládajú všetky krízové prejavy školákov. Riaditelia základných a stredných škôl 
by chceli mať psychológa priamo v škole. Avšak len máloktorá škola má na to do-
statok fi nančných prostriedkov, aby ho zaplatila. Aj keď v posledných rokoch sa 
počet psychológov na školách zvýšil, od stavu, aký je vo Fínsku či Dánsku, kde 
má psychológa takmer každá škola, máme ďaleko. Na Slovensku zhruba v 4 500 
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základných a stredných školách pôsobí iba okolo 150 psychológov. Najviac ich je 
v bratislavských školách a vo väčších mestách západného a stredného Slovenska 
(Horáková, Internet). O školských psychológoch pritom naše zákony hovoria už od 
roku 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zaria-
deniach, ktorý mal účinnosť od 26. novembra 1993 do 31. augusta 2008, priniesol 
dlho očakávaný paragraf o školskom psychológovi, ktorý sa priamo zúčastňuje na 
práci školy a poskytuje odbornú psychologickú pomoc deťom, zákonným zástup-
com a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných a vzdelávacích problé-
mov (Zákon NR SR, 279/1993, INTERNET). Týmto zákonom dostali školy mož-
nosť prijímať do trvalého pracovnému pomeru školských psychológov, buď ako 
zamestnancov školy, školského zariadenia alebo ako pracovníkov pedagogicko-
psychologickej poradne.

Rovnako významná bola aj Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zaria-
deniach účinná od 1. marca 1996 do 31. augusta 2008, ktorá podrobnejšie opisovala 
koncepciu práce školského psychológa na škole a v školskom zariadení a špecifi -
kovala činnosť školského psychológa vo vzťahu k žiakom, k pedagogickým praco-
vníkom, rodičom alebo zákonným zástupcom žiakov a ku škole. Koncepcia práce 
školského psychológa bola vo vyhláške formulovaná tak, aby si prostredníctvom nej 
každý školský psychológ mohol pripraviť svoju vlastnú náplň práce rešpektujúcu 
špecifi cké podmienky svojej školy a svoje profesionálne a osobnostné predpoklady 
(Vyhláška Ministerstva školstva SR, 43/1996, Internet).

Pojem školský psychológ ako jednu zo zložiek systému výchovného poradenstva 
a prevencie obsahuje aj v súčasnej dobe platný zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dop-
lnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008. V zmysle 
tohto zákona psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom 
a zamestnancom škôl a školských zariadení prostredníctvom činnosti školského 
psychológa alebo psychológa. Psychologické poradenstvo poskytuje odborné psy-
chologické služby deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom 
na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia (Zákon NR 
SR 245/2008, INTERNET). K tomuto zákonu vykonávacia Vyhláška Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výcho-
vného poradenstva a prevencie upravuje spôsob organizácie okrem iného aj zaria-
dení psychologického poradenstva a ich personálne a materiálno-technické zabez-
pečenie (Vyhláška Ministerstva školstva SR, 325/2008, Internet).

Dnešná krízová situácia v školách vyvoláva potrebu zamestnať v školách viac 
školských psychológov, ktorí majú tú výhodu, že sú v školách denne prítomní a môžu 
denne pracovať s problémovými triedami a problémovými žiakmi vo vyučovacom 
aj v mimo vyučovacom čase, dokonca aj priamo na vyučovaní, spolupracovať s uči-
teľmi, výchovnými poradcami, drogovými koordinátormi. Môžu pomáhať pri riešení 
vzdelávania a výchovy žiakov a vhodnými preventívnymi opatreniami predchádzať 
vzniku nových problémov v škole, či už v sfére správania, učenia, sociálnych vzťa-
hov, výchovno-vzdelávacích prístupov, spolupráce školy a rodiny a pod. 
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Základné a stredné školy môžu využiť psychologické služby školských psycho-
lógov v týchto oblastiach:

• pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, 
šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkostnosť),

• pri riešení problémov žiakov v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje 
možnosti, práca s dyslektikmi, dygrafi kmi a pod.),

• pri riešení problémov sociálnych vzťahoch žiakov v triede, žiakov odmie-
taných triedou, obete šikanované agresormi a pod.,

• pri práci s tvorivými, nadanými a talentovanými žiakmi,
• pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania 

a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu,
• pri výbere žiakov do jazykových tried, bilingválnych gymnázií, pri preraďovaní 

žiakov do špeciálnych základných škôl,
• pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie,
• pri používaní rozvíjajúcich a preventívnych programov so žiakmi (program 

rozvoja tolerancie proti rasizmu, program efektívneho riešenia konfl iktov 
v škole, program rozvoja sociálnych zručností žiakov),

• pri voľbe strednej a vysokej školy, študijného odboru a profesionálnej kariéry,
• pri prednáškovej a osvetovej práci pre učiteľov – psychologické prednášky 

k aktuálnym problémom školy,
• pri spolupráci s rodičmi žiakov a pri zlepšovaní ich výchovných prístupov,
• pri kooperácii škola a rodina,
• pri skúmaní a diagnostike školskej zrelosti detí vstupujúcich do školy a pri roz-

víjaní ich predpokladov pre školu,
• pri sledovaní úrovne poznávacieho vývinu žiakov, jeho všeobecných a špe-

ciálnych intelektových schopností a osobnostných vlastností, postojov, moti-
vácie, záujmov.

Z preventívnych programov môžu školskí psychológovia využívať: 

• Program rozvoja komunikačných zručností žiakov,
• Program rozvoja emocionálnej inteligencie,
• Program efektívneho riešenia konfl iktov v školách,
• Program rozvoja tolerancie proti diskriminácii a rasizmu,
• Program profesionálnej orientácie PROFTEENS,
• Program proti násiliu žiakov Srdce na dlani (Gajdošová, Internet).

Z hľadiska zmyslu práce školského psychológa nie je podstatné zistiť úroveň 
rozumových schopností žiaka „tu a teraz“, ale podstatnejšie je skôr diagnostikovať 
na interaktívnom princípe žiakove špecifi cké poznávacie postupy, slabiny a silné 
stránky.

Z analýzy modelov práce školských psychológov v jednotlivých krajinách Eu-
rópy, ktorú urobil S. Štech (2002) vyplýva, že v európskych krajinách sa v súčasnosti 
hovorí o zmene modelu psychologickej práce školských psychológov. Zdôrazňuje sa 
prechod od tzv. diagnostického alebo klinického modelu práce školského psycho-
lóga na model preventívny, v ktorom má výrazné zastúpenie primárna prevencia 
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realizovaná priamo v školskom prostredí školy alebo školského zariadenia a školský 
psychológ vystupuje vo funkcii mediátora či ako integrujúci článok siete intervencií. 
Nejde však len o zručnosti zvládnuť napr. ako mediátor rozhovor učiteľa s agresív-
nym rodičom či agresivitu žiaka namierenú proti neobľúbenému pedagógovi. Škol-
skí psychológovia pracujúci v škole na plný úväzok totiž veľmi rýchlo zistia, že na 
jednej strane im ich vedomosti a zručnosti pomáhajú riešiť viacero menej či viac 
závažných problémov žiakov a učiteľov priamo v škole, ale na druhej strane si uve-
domujú, že v škole nestačí žiaka len diagnostikovať, obvykle testovými metódami, 
stanoviť obecné príčiny mimo špecifi cký kontext života dieťaťa a odporučiť opatre-
nie „učitelia voľte individuálny prístup“. Školskí psychológovia musia vidieť prob-
lémového žiaka či triedu v celej jej komplexnosti, teda ako žiak funguje v triede, aký 
tam má status, ako ho spolužiaci akceptujú či vyčleňujú z triednej skupiny, ako ho 
posudzujú a vnímajú učitelia, ako trávi čas v škole mimo vyučovacích hodín, akých 
má kamarátov, aké má rodinné zázemie a postavenie medzi členmi rodiny. Školskí 
psychológovia tiež veľmi skoro pochopia, že si musia nájsť svojho pedopsychiatra, 
svoju pedagogicko-psychologickú či špeciálno-pedagogickú poradňu, svoje detoxi-
kačné oddelenie a že si musia vytvoriť dobré kontakty so sociálnymi kurátormi, aby 
mohli v tejto spolupráci riešiť vážnejšie a závažné problémy žiakov. K tomu však 
musia mať určité vedomosti a doplňovať si neustále poznatky, napr. aj z farmako-
terapie, práva, predovšetkým rodinného práca či psychiatrie. Zistia, že ich cieľom 
je nielen rad rutinných činností ale aj činností modifi kovaných či veľmi progresív-
nych zameraných na všetkých žiakov, ktoré mu pomôžu odhaliť včas ich problémy 
v štádiu zrodu a nenechať ich rozvinúť (Gajdošová, Internet). Pri plnení týchto úloh 
existujú predpoklady, že školský psychológ bude vystupovať vo funkcii mediátora.

Dnešná nezdravá atmosféra a sociálna klíma v školách vytvára predpoklady, 
že pokiaľ sa nezačnú psychológovia spolu s učiteľmi, rodičmi a inými odborníkmi 
z radov špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, lekárov, pedopsychiatrov 
zaoberať psychickým vývinom, duševným zdravím a výchovou mládeže intenzívne 
spolupracovať a riešiť vznikajúce problémy, situácia sa môže onedlho úplne vy-
mknúť z rúk a v priebehu niekoľkých rokov budeme bezradne stáť nad výchovou 
našich detí neschopní ju riešiť, aktívne a adekvátne do nej vstúpiť a primerane za-
siahnuť. Názory na niektorých školách, že školského psychológa nepotrebujú, lebo 
majú výchovného poradcu, resp. ak sa v škole vyskytne problém, vyrieši ho triedny 
učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom sú neprijateľné riešenia, lebo ani jeden 
z nich nemusí mať psychologickú kvalifi káciu (Michančová, 2011, s. 153–170).

7. Zavedenie programu riešenia konfl iktov do školy
Program riešenia konfl iktov by mohol v školách fungovať či už ako projekt, sam-

ostatný výberový predmet, súčasť iného vyučovacieho predmetu alebo ako krúžok.
Ako prvé je potrebné informovať všetkých, čo navštevujú školu o tom, že sa 

bude v škole zavádzať takýto program vrátane všetkých členov učiteľského zboru 
nezávisle od toho, aké predmety učia. Je to najmä preto, že ak budú svedkami kon-
fl iktu medzi študentmi, nemusia (ak to nie je nevyhnutné) zasahovať, ale môžu ich 
odporučiť na mediáciu ku školenému mediátorovi. Celá škola je oboznámená o tom, 
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že konfl ikty medzi žiakmi (niekedy aj žiakmi a učiteľmi) je možné riešiť prostred-
níctvom mediácie. Zvyčajne sú strany v konfl ikte na mediáciu poslané učiteľom, 
spolužiakom, alebo sa sami nahlásia osobne mediátorovi, či cez mediačnú poštovú 
schránku verejne prístupnú v budove školy. Študenti aj učitelia veľmi ochotne a radi 
vstupujú do programu, snažia sa naučiť nové zručnosti a napriek všetkým ťažko-
stiam, keď musia meniť svoj postoj k riešeniam konfl iktov, veľmi oceňujú užitočno-
sť toho, čo sa naučili. Najefektívnejšie pre školu je, ak mediačný program absolvuje 
čo najviac učiteľov školy, aby nielen rozumeli tomu, čo robia ich žiaci, ale aby aj 
sami vedeli týmto neautoritatívnym prístupom riešiť konfl ikty detí. Je prospešné, ak 
učitelia absolvujú tréning v riešení konfl iktov veľmi podobný tomu, aký absolvujú 
študenti a získajú tak nové užitočné zručnosti. Po absolvovaní tréningu sú potom 
učitelia nielen oporou programu, ale sú schopní efektívne využívať novonadobud-
nuté zručnosti pri pozitívnom vedení triedy, pri práci so študentmi mimo vyučovacej 
hodiny, vedia lepšie odhadnúť, ktoré konfl ikty musia riešiť so študentmi sami a ktoré 
konfl ikty môžu posunúť na mediáciu trénovaným mediátorom – studentom (Bed-
nařík, 2001, s. 113).

Viac ako 60 % učiteľov, ktorí absolvovali programy na riešenie konfl iktov, potvr-
dzuje, že využívajú získané zručnosti na efektívne riadenie triedy a udržiavanie disci-
plíny. Okrem toho hovoria, že po absolvovaní programu dokázali obohatiť svoje uči-
teľské metódy, spôsoby riadenia triedy a skvalitnili si zručnosti v aktívnom počúvaní, 
v komunikovaní neohrozujúcim spôsobom a riešení problémov so žiakmi.

Na základe rovesníckej mediácie došlo k zníženiu agresívnych prejavov u sledo-
vaných problémových študentov o takmer 47%. Programy mali dokonca priaznivý 
neplánovaný efekt. Študenti, boli schopní produktívnejšie riešiť svoje spory aj doma 
vo vlastných rodinách, kde výskum potvrdil aj zlepšené vzťahy s rodinami po absol-
vovaní týchto programom (Ondrušek, Shapiro, Internet).

Najpodstatnejšou časťou programu riešenia konfl iktov je urobiť tréning študen-
tov, kde získajú na základe praktických cvičení a simulácií konfl iktných situácií kon-
krétne zručnosti a praktické vedomosti o konfl iktoch. Počas tréningu alebo na super-
víznych stretnutiach sa dohodne fungovanie Klubu mediátorov: koordinátor študent 
a koordinátor učiteľ, ktorí by prenášali informácie od učiteľov a študentov k ostat-
ným aktívnym mediátorom. Je dobré, ak si vedú v jednom spoločnom mediačnom 
zošite (ktorý je prístupný len mediátorom), dátumy, mená a témy sporov. Aby takýto 
program mohol fungovať naďalej aj po skončení tréningu, osvedčený spôsob, ako 
udržať študentov motivovaných a v mediačnej kondícii, je stretávať sa s nimi pra-
videlne minimálne raz mesačne. Na supervíznych stretnutiach je možné pokračovať 
v riešení simulácií konfl iktov, nácviku špecifi ckých komunikačných zručností, alebo 
pracovať na analýze reálnych mediačných prípadov, ktoré sa udiali v škole a školskí 
mediátori ich mali možnosť riešiť. Všeobecné kritéria, ktoré by sa mali zachovať pri 
výbere študentov (aj učiteľov) (Bednařík, 2001, s. 114):

•  dobrovoľnosť – študent chce absolvovať takýto program,
•  vekové, pohlavné, ročníkové aj triedne zastúpenie – odporúčame usmerniť výber 

tak, aby všetky tieto kritéria boli čo najrovnomernejšie rozložené – rôznorodosť 
ročníkov, tried aj pohlaví prospieva efektívnosti programu a dynamike tréningu. 
Jedným z prístupov je cielený výber asertívnych, líderských typov študentov. 
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Ďalšie podmienky výberu sú sociálne zručnosti ako aktívne počúvanie, empati-
cká vnímavosť, zmysel pre humor, schopnosť vedieť dávať dobré otázky. Výhoda 
takéhoto výberu je, že existuje pravdepodobnosť, že takíto študenti sa rýchlo naučia 
potrebné zručnosti a budú ich využívať.

Ďalší z modelov je stanovenie kritérií a všetci prihlásení, ak chcú absolvovať pro-
gram, ich musia splniť. Výber takýmto modelom sa môže urobiť prostredníctvom 
testov správania v konfl iktných situáciách, osobnostným dotazníkom či pohovorom. 
Vyžaduje väčšiu prípravu a objektívnosť tých, čo sa takýmto spôsobom podujmú vy-
berať. Výhodou je, že výberom prejdú študenti, ktorí majú predpoklady na efektívne 
riešenie konfl iktov v škole, nemusia to byť študenti s dobrými výsledkami v iných 
predmetoch, nemusia ním prejsť len pozitívni lídri triedy a oproti predchádzajúce-
mu je výber objektívnejší. Na mediáciu sa môžu sporiace sa strany prihlásiť osob-
ne z vlastnej iniciatívy u učiteľa, koordinátora alebo u mediátora, ktorého poznajú. 
Mediátori môžu vytvoriť schránku, k nej priložiť formulár so žiadosťou o mediáciu 
s uvedením svojho mena, triedy a stručného popisu problému a k schránke napísať 
krátky návod na riešenie (Ondrušek, Shapiro, Internet).

Študenti aj učitelia niekedy narážajú na bariéru nepochopenia a nedôvery u ostat-
ných, ktorý takýto program neabsolvovali. Preto je dobré počas celého procesu zavá-
dzania programu na školu informovať a zapájať do programu všetkých, ktorí s ním 
kedykoľvek v rámci školy môžu prísť do kontaktu.

Záver
Myšlienka mediácie nie je nová, využívalo ju ľudstvo v rôznych formách 

už v dávnych dobách. Slovenská republika patrí ku krajinám, kde mediácia nemá 
veľkú tradíciu, je pomerne nová a aj málo využívaná. Pre jej širšie využívanie v pra-
xi je potrebné všetkými možnými spôsobmi pokračovať v osvete, aby sa stala verej-
nosti známa a zrozumiteľná.

Jednou z ciest, ako dostať mediáciu do povedomia širokých vrstiev ľudí, je jej 
aplikácia do škôl, školského prostredia, kde by sa deti z teoretického i praktického 
hľadiska naučili riešiť konfl ikty nenásilne, efektívnejšie a bez zbytočného ubližova-
nia iným ľuďom.

Cieľom štúdie bolo poskytnúť orientáciu v problematike súvisiacej s mediáciou 
a s jej aplikáciou do školského prostredia. Keďže problematika mediácie je pomerne 
rozsiahla, nebolo možné v rámci tejto čiastkovej štúdie analyzovať všetky oblasti 
podrobne. Aj dnes pretrváva dojem, osobitne pri získavaní informácii a podkladov 
zo škôl, že možnosť využívania mediácie je pomerne neznáma, či už v samotných 
školách, ale aj v orgánoch riadiacich výkon štátnej správy na úseku školstva i v orga-
nizáciách odborného a metodického riadenia škôl. Veríme, že rozšírenie využívania 
mediácie v praxi, vrátane jej zavedenia do škôl a školského prostredia je len otázkou 
blízkej budúcnosti a že jej čas v podmienkach Slovenska ešte len príde tak, ako je to 
v mnohých vyspelých štátoch sveta.
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Wpływ wykorzystania seksualnego 
dziecka na rozwój 
The infl uence of sexual using on the child’s 
development 

Streszczenie: Bycie ofi arą przemocy seksualnej jest jednym z najbardziej trauma-
tycznych przeżyć człowieka. Szczególnie urazowy charakter ma takie doświad-
czenie w odniesieniu do dziecka. Zjawisko wykorzystania wykracza bowiem 
poza repertuar jego zachowań rozwojowych, a także możliwości emocjonalnych. 
Powoduje wiele negatywnych następstw i często rodzi szereg autodestrukcyj-
nych zachowań. Doznana w okresie dzieciństwa trauma może wywołać nie tylko 
bezpośrednie skutki, lecz także ujawniać się znaczenie później – w dorosłym 
życiu jako następstwa odległe. 
Słowa kluczowe: przemoc w dzieciństwie, rozwój dziecka, wykorzystanie sek-
sualne 
Abstract: The being victim of the sexual violence is one from most traumatic 
experience. The especially traumatic character has such experience with referen-
ce to the child. The occurrence of using goes transgress the repertoire of his de-
velopmental behaviours and also emotional possibilities. Causes many negative 
results and often produces the row of selfdestructive behaviours Experienced in 
the period of the childhood trauma can create not only immediate results, but also 
to come to light the meaning later – in the adult life as distant results. 
Key words: child maltreatment, child development, sexual abuse

Wprowadzenie 
Problem wykorzystywania seksualnego jest jednym z najpoważniejszych zjawisk 

patologii społecznej. W istotny sposób wpływa zarówno na aktualne życie ofi ary, jak 
i na jej przyszłość. Ponieważ ma charakter ukryty, stąd jest tylko szacowany, a rze-
czywiste wskaźniki jego rozmiaru zaniżone. Wiele dzieci dotkniętych traumą wyko-
rzystania jest zbyt przerażonych, wystraszonych, zawstydzonych i zakłopotanych, 
aby komuś o tym powiedzieć. Obawia się także braku społecznej akceptacji.
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Znany badacz tych problemów Zbigniew Lew-Starowicz (1992) na podstawie 
przeprowadzonych badań podaje, że 14,4% dziewczynek i 3,9% chłopców doświad-
czyło przemocy seksualnej. W Stanach Zjednoczonych liczba stwierdzonych i podej-
rzewanych przypadków nadużyć wobec dzieci rosła w latach 80. przeciętnie o 10% 
rocznie (Finkelhor, 1991). Tłumaczy się to faktem wzrostu publicznego zaintereso-
wania zjawiskiem wykorzystania seksualnego i większą świadomością społeczną.

W opublikowanym w 1986 r. raporcie Światowa Organizacja Zdrowia stwier-
dziła, iż obniża się wiek ofi ar i rośnie skala problemu. Dziewczynki w stosunku do 
chłopców wykorzystywane są o wiele częściej: od 50 do 70% (Glaser, Frosh, 1995). 
Natomiast u chłopców wykorzystywanie częściej związane jest z przemocą fi zyczną 
niż w przypadku dziewczynek. Oni także doświadczają surowszych form nadużyć 
seksualnych (Watkins, Bentovim, 1992).

Ocenia się, że na cztery przypadki w trzech sprawca jest znany dziecku. Może 
nim być rodzic, dziadek, wujek, brat, ojczym, opiekunka, wychowawca, trener, na-
uczyciel. Zatem osoba, z którą dziecko jest w jakiś sposób emocjonalnie związane, 
od niego zależne, która jest dla niego ważna lub ma nad nim władzę czy przewagę. 
Przewaga ta dotyczy wieku, stopnia rozwoju oraz wynika z relacji między sprawcą 
a dzieckiem. Są to relacje władzy, sprawowania opieki.

Zdecydowanie ogromną większość sprawców stanowią mężczyźni. Zgodnie 
z wynikami badań krzywdzenie seksualne dziecka jest fenomenem wiążącym się 
z męskim seksualizmem (Glaser, Frosh, 1995). Natomiast uważa się, iż udział kobiet 
– sprawców jest nieoszacowany i wyższy niż się to podaje. David Finkelhor (1984) 
stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, iż ojczymowie wykorzystują 
swoje córki pięć razy częściej niż naturalni ojcowie. Zbliżone wyniki podaje Denver 
Russell (1983) – jedna na sześć kobiet została wykorzystana w okresie dzieciństwa 
przez ojczyma. Natomiast w przypadku biologicznych ojców doświadczenie takie 
przeżyła jedna kobieta na 40.

W swoich badaniach Finkelhor (1984) wskazuje, że bardziej na przemoc sek-
sualną narażone są dziewczynki z rodzin żyjących w ciągłym stresie, wyrastające 
w atmosferze braku fi zycznej otwartości, słabo chronione przez matki i narażone na 
kontakt z promiskuitycznym mężczyzną. 

1. Defi niowanie wykorzystywania seksualnego dziecka
W literaturze przedmiotu dotyczącej problemu włączania dziecka w aktywność 

seksualną używa się zamiennie różnej terminologii: wykorzystywanie seksualne, 
molestowanie seksualne, krzywdzenie seksualne, przemoc seksualna lub nadużycie 
seksualne.

Kathleen Faller (1988) defi niuje wykorzystywanie seksualne jako „każdy akt po-
między osobami o różnym stopniu rozwoju, którego celem jest seksualna gratyfi ka-
cja osoby na wyższym stopniu rozwoju”. Natomiast Brytyjski Komitet ds. Wykorzy-
stywania Seksualnego Dzieci proponuje następującą defi nicję: za dziecko seksualnie 
wykorzystywane uznać można każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli 
osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbywa-
nie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyfi cznej 
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odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza się zaangażowania dziecka w jakąkolwiek 
aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej.

Dziecko w kontekście przemocy seksualnej defi niowane jest przez odwołanie 
się do kryteriów prawnych. Kodeksy karne poszczególnych krajów dokładnie okre-
ślają granicę wieku, poniżej której kontakty o charakterze seksualnym uznawane są 
za wykorzystywanie seksualne. Według polskiego kodeksu prawa karnego, jest nią 
osoba poniżej 15 roku życia, a więc „w wieku bezwzględnej ochrony”. Zaś Anthony 
Baker i Sylvia Duncan (1985, s. 459) uważają, że wykorzystywanie seksualne jest 
to wciąganie dziecka przez osobę seksualnie dojrzałą w „jakąkolwiek aktywność 
z zamiarem seksualnego pobudzenia drugiego człowieka. Aktywność ta może obej-
mować zarówno stosunek seksualny, jak i dotykanie, eksponowanie organów geni-
talnych, pokazywanie materiałów pornografi cznych, rozmowę na tematy seksualne 
w erotyczny sposób”.

Z powyższej defi nicji wynika, iż istnieje wiele różnych sposobów aktywności 
seksualnej. Zatem do form przemocy seksualnej zalicza się:

• odbywanie z dzieckiem stosunków seksualnych,
• wprowadzanie dziecku palca lub różnych przedmiotów do: pochwy, odbytu,
• dotykanie, głaskanie, całowanie różnych części ciała dziecka
• nakłanianie dziecka do dotykania, głaskania, całowania różnych części ciała 

osoby dorosłej,
• oglądanie narządów płciowych dziecka,
• podglądanie dziecka,
• onanizowanie się w obecności dziecka,
• pokazywanie dziecku swoich narządów płciowych przez osobę dorosłą,
• robienie dziecku zdjęć w specyfi cznych pozach, sytuacjach i kontekstach,
• pokazywanie dziecku materiałów pornografi cznych,
• fi lmowanie nagiego dziecka,
• realizowanie fi lmów pornografi cznych.

2. Objawy molestowania seksualnego
U ofi ar nadużyć seksualnych pojawiają się symptomy, które manifestują się 

w różny sposób. Udowodniono, że nie występuje specyfi czny syndrom wykorzysta-
nia, charakterystyczny dla dzieci (Kendall-Tackett i in., 1993). Objawy, które wy-
stępują, stanowią szeroki zbiór różnorodnych zachowań, zaburzeń somatycznych 
czy stanów emocjonalnych. Wśród nich wyróżnić można symptomy specyfi czne 
i niespecyfi czne. Objawy takie, jak: ciąża, obecność plemników w ciele dziecka czy 
choroby przenoszone drogą płciową stanowią ewidentny, jednoznaczny i niepodwa-
żalny fakt, że miało ono kontakt seksualny. Natomiast większość symptomów, które 
często towarzyszą molestowaniu seksualnemu, nie jest specyfi czna. Oznacza to, że 
mogą one występować również z innych powodów, np. alkoholizm i patologia w ro-
dzinie, rozwód rodziców, przeżywanie stresu, co utrudnia prawidłowe rozpoznanie.

Maria Beisert (2004) w oparciu o wyniki badań Kendall-Tackett oraz Lwa-Staro-
wicza zaproponowała następującą klasyfi kację objawów wykorzystania seksualnego 
dziecka:
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• specyfi czne objawy somatyczne: urazy zewnętrznych narządów płciowych, 
urazy odbytu i okołoodbytnicze, urazy pochwy, przerwanie błony dziewiczej, 
infekcje, ciąża, 

• niespecyfi czne objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, nudności, wy-
mioty, 

• uogólnione objawy psychologiczne: zaburzenia snu, lęki nocne, koszmary 
senne, lęki, fobie, depresja, przygnębienie, niska samoocena,

• zaburzenia zachowania: agresja, przestępczość, problemy szkolne, nadpo-
budliwość ruchowa, zachowania agresywne (niedojrzałe), zachowania auto-
destrukcyjne, izolacja od wybranych osób (otoczenia),

• zaburzenia seksualne: erotyzacja, patologiczna masturbacja, zachowania pro-
wokujące (dorosłych, rówieśników), twórczość erotyczna dziecka, słow-
nictwo, 

• objawy złożone.

Tak szerokie spektrum symptomów wskazuje na możliwość różnorodnego ich 
współwystępowania. Zatem znajomość objawów oraz wnikliwa obserwacja zachowa-
nia dziecka i słuchanie tego, co mówi, ułatwia rozpoznanie wykorzystania seksualne-
go. Dobrym wskaźnikiem – jak pisze Beisert (2004) – zwiększającym prawdopodo-
bieństwo nadużycia jest adekwatność objawów w stosunku do wieku dziecka, a także 
łączenie się ze sobą symptomów pochodzących z różnych podgrup zaburzeń soma-
tycznych, psychologicznych, behawioralnych. Przy czym należy pamiętać, iż wystę-
powanie tylko jednego objawu nie zmniejsza prawdopodobieństwa wykorzystania.

3. Doznawane uczucia
Doświadczenie przemocy seksualnej jest mocno urazowym przeżyciem,  zwłasz-

cza dla dziecka. Odpowiedzią na nie są różnorodne uczucia, jakie mu towarzyszą. 
Najczęściej są to: strach, lęk, przerażenie, poczucie winy, wstyd, złość, gniew, pust-
ka, samotność, smutek, przygnębienie, zagubienie, bezsilność, bezradność, poczucie 
zbrukania, bycia złym, przyjemność.

O doświadczanych przez dziecko emocjach, o pustce, przerażeniu i samotno-
ści oraz sposobach radzenia z nimi Judith Herman (1999, s. 106) pisze „dziecko 
uwięzione w wykorzystującym je środowisku staje przed przerażającym zadaniem 
adaptacji. Musi znaleźć sposób na zachowanie zaufania do ludzi, którzy nie są tego 
zaufania godni, poczucia bezpieczeństwa w sytuacji, która stanowi zagrożenie, po-
czucia kontroli w warunkach całkowicie nieprzewidywalnych, siły – w obliczu swo-
jej zupełnej bezradności. Nie będąc jeszcze w stanie zadbać o swoje potrzeby ani się 
bronić, dziecko musi kompensować sobie brak opieki i ochrony ze strony dorosłych 
za pomocą jedynego narzędzia, którym dysponuje – niedojrzałego systemu obrony 
psychicznej”. Narażanie dziecka na tak wielką traumę jest czymś niezwykle okrut-
nym, zwłaszcza, jeśli czyni to rodzic.

Dziecko wykorzystywane seksualnie często boi się sprawcy, który stosuje wobec 
niego przymus, groźbę i szantaż. Groźby mogą dotyczyć samego dziecka, jego bli-
skich lub hodowanych przez niego zwierząt. Mówi np.: „jeśli wyjawisz nasz sekret, 
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zabiję cię” albo „gdy komuś powiesz, pójdziesz do domu dziecka” lub „jak mama 
się dowie, to przestanie cię kochać i wyrzuci z domu”, „zabiję twojego psa” itp. 
W dziecku narasta przekonanie, że to, co się stało, jest straszne, ale jeszcze gorsze 
może dopiero się stać, jeśli komuś powie. Tajemnica ta jest dla niego kolejnym źród-
łem lęku. Bywa i tak, że ofi ara nie przeżywa strachu przed sprawcą. Ma to miejsce 
wówczas, kiedy ten omotuje, uwodzi i zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka. 
Wykazuje zainteresowanie nim i jego sprawami, aby zdobyć zaufanie.

Bardzo częstym uczuciem, które towarzyszy dziecku, jest obwinianie się. Poszu-
kuje ono, bez względu na wiek, winy w sobie samym, w swoim zachowaniu. Uważa, 
że nie było dość dobre i grzeczne. Do poczucia winy przyczynia się także uczest-
nictwo w zakazanej działalności, w „złym” akcie, w złamaniu tabu. Rodzi to także 
uczucie wstydu. Sprawca, chcąc przerzucić odpowiedzialność na ofi arę, sprawia, 
iż dziecko, czując się winne, milczy. To poczucie współodpowiedzialności staje się 
istotnym źródłem poczucia winy. Niektóre dzieci obwiniają za to, że nie powiedziały 
„nie” i że nic nie zrobiły, aby nie dopuścić do nadużycia. Większość czuje się spa-
raliżowana i zażenowana. Starszym dzieciom towarzyszy myśl, iż mogły się obro-
nić. Skoro tego nie zrobiły, czują się jeszcze bardziej winne. Dodatkowym źródłem 
poczucia winy może być świadomość, że sprawca nadużycia został aresztowany. 
Praktyka wskazuje, że im dłużej trwało wykorzystywanie, tym silniejsze i głębsze 
jest przeżywane przez dziecko poczucie winy i tym trudniej przychodzi mu uporanie 
się z nim.

Wiele z nich myśli o sobie w kategoriach czegoś wstrętnego (tamże), niegodzi-
wego, zepsutego, przepełnionego złem. Ma poczucie braku własnej wartości. Po-
woduje to smutek i przygnębienie. Doświadczane negatywne emocje pogłębiają po-
czucie samotności dziecka. Zwłaszcza dotyczy to tych, które krzywdzone są przez 
osoby bliskie. Te zaś zamiast zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski, 
skazują na cierpienie i urazowe przeżycia. Kazirodztwo stanowi bowiem najbardziej 
zawstydzającą i przerażającą formę przemocy. Burzy zaufanie do ludzi. Dziecko 
czuje się wówczas bezradne, bezbronne i opuszczone, pozbawione jakiejkolwiek 
ochrony. Stan ten potęguje społeczna izolacja ofi ary ze strony sprawcy, który w ten 
sposób wymusza zachowanie tajemnicy i zapewnia sobie całkowitą kontrolę. Spra-
wia to, że dziecko nie ma z kim porozmawiać, komu ujawnić swej tajemnicy i samo 
musi dźwigać ciężar traumy. W szczególnie trudnej sytuacji są te ofi ary, które obwi-
niane są przez rodzinę, że opowiedziały o wszystkim.

Niektóre z krzywdzonych dzieci doznają uczucia złości, gniewu, marzą o ze-
mście. Są pełne wściekłości i czasami bywają agresywne. Głębokie poczucie we-
wnętrznego zła staje się rdzeniem, wokół którego kształtuje się tożsamość dziecka 
wykorzystywanego (tamże). Doznawanie powyższych uczuć przekonuje je o we-
wnętrznym złu i przyczynia się do samopotępienia.

Czasami może zdarzyć się, iż kontakt o charakterze seksualnym stanowi dla 
dziecka źródło nowych, przyjemnych doznań zmysłowych. To pogłębia jeszcze do-
datkowo poczucie winy, ponieważ z reguły zdaje sobie ono sprawę, że złamało jakiś 
zakaz i uczestniczyło w czymś zakazanym. Tak więc przeżywanie przyjemności nie 
ułatwia zaakceptowania tej sytuacji, wręcz przeciwnie – zwiększa poczucie wstydu, 
odczuwanie podłości i zakłopotania.
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4. Skutki wykorzystania seksualnego
Bycie ofi arą przemocy seksualnej, zwłaszcza dla dziecka, jest jednym z naj-

bardziej urazowych doświadczeń. Dotyczy to każdego dziecka, a w szczególności 
takiego, które doznało krzywdzenia ze strony rodzica. Wykorzystanie uniemożli-
wia mu prawidłowy rozwój i często prowadzi do zaburzeń sfery emocjonalnej, spo-
łecznej i seksualnej. Wiele osób skutków traumy doświadcza nie tylko w okresie 
dzieciństwa, lecz także w dorosłym życiu. W związku z tym skutki wykorzystania 
seksualnego dzieli się na: 

• wczesne, bezpośrednie,
• odległe.

Typ i zakres następstw przemocy seksualnej determinują następujące czynniki 
(Harasim, 1999): okres trwania przemocy, rodzaj relacji, typ przemocy i reakcja 
na przemoc. Do następstw bezpośrednich i wczesnych Anthony Rostain i Norman 
Shumwag (za: Starowicz, 2000) zaliczają:

• objawy behawioralne typu acting out (nadpobudliwość, agresywność) oraz 
typu acting in (regresywne zachowania, zaburzenia psychosomatyczne),

• zaburzenia emocjonalne (lęki, depresje, samodestrukcja),
• zaburzenia poznawcze (zaburzenia myślenia, problemy z nauką),
• zaburzenia interpersonalne (konfl ikty, problemy rodzinne, zanik autoryte-

tów).

Natomiast występowanie odległych skutków wykorzystywania seksualnego Ar-
non Bentovim (1990) i Alice Miller (1990) wiążą z młodym wiekiem ofi ary, wielo-
postaciowymi formami, wielokrotnymi aktami przemocy i ich urazowym przebie-
giem oraz ignorowaniem nadużycia przez członków rodziny.

Z literatury przedmiotu wynika, że do odległych następstw molestowania seksu-
alnego należą:

• negatywna samoocena, również w zakresie seksualnego funkcjonowania 
(Finkelhor, 1984),

• depresja (Stein, 1988; Gold i in., 1994; Peters, 1988),
• stany lękowe (Gold i in., 1994),
• bezsenność,
• osobowość borderline (Herman i in., 1989),
• przewlekłe bóle miednicy u kobiet (Walker i in., 1988),
• dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (Coons, 1986),
• zespół stresu pourazowego – tym wyższy jego poziom, im bardziej wymuszo-

ny jest kontakt seksualny i im więcej w nim elementów brutalności (Pospi-
szyl, 2005),

• zaburzenia tożsamości płciowej,
• uzależnienia (Browne, Finkelhor, 1986),
• skłonność do złych nastrojów, 
• zaburzenia seksualne, np.: promiskuityzm, awersja seksualna, dyspareunia 

(Bass, Davis, 1988; Browne, Finkelhor, 1986).
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Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących odległych następstw prze-
mocy seksualnej u mężczyzn Michael Myers (za: Starowicz, 2000) stwierdził, że 
u wielu z nich ujawniły się homo- i biseksualizm, impotencja, fobie seksualne oraz 
problemy z postawami wobec swojego ciała. Zaś u kobiet Gloria Bachman (za: Sta-
rowicz, 2000) wskazuje na: zaburzenia snu, bóle głowy, otyłość, depresję, lęki, za-
burzenia miesiączkowania, brak orgazmu, chroniczne bóle miednicy.

Jak wskazują badania i doświadczenia kliniczne, seksualne wykorzystywanie 
w dzieciństwie może mieć zarówno krótko-, jak i długotrwałe konsekwencje. Fin-
kelhor (1988) proponuje, aby następstwa powstałe w psychice dziecka oceniać na 
podstawie modelu „czterech dynamicznych czynników traumatyzujących”:

(I)  urazogennej seksualizacji,
(II) zdrady zaufania,
(III) stygmatyzacji lub oskarżania,
(IV) bezsilności.
Danya Glaser i Stephen Frost (1995) dodają jeszcze dwa ważne elementy: po-

czucie izolacji i strachu wynikające z sekretnego charakteru zjawiska i zakłopotanie 
przeżywane przez dziecko wykorzystywane seksualnie. Są i tacy badacze, według 
których doświadczenie kontaktów seksualnych przez dziecko nie wyrządza mu 
krzywdy, jest nieistotne dla jego rozwoju i nie powoduje negatywnych następstw. 
Szczególnie dotyczy to wyników dawnych badań prowadzonych przed 1980 r. 
(Salter, 2003). Przykładem takiego stanowiska jest stwierdzenie Harrego Brunolda 
(1964, s. 8): „Utrzymywanie się psychologicznych ran wskutek napaści seksualnych 
w dzieciństwie jest zjawiskiem niezwykle rzadkim”.

Aktualnie uważa się, iż najużyteczniejsze są te badania, które próbują zidentyfi -
kować dzieci narażone na wysokie ryzyko późniejszej patologii i starają się zrozu-
mieć, co powoduje, że u jednych rozwijają się zaburzenia, u innych zaś nie.

Jednak praktyka wielu klinicystów, w tym również autorki, oraz liczne badania 
wskazują, że kontakt o charakterze seksualnym dziecka z osobą dorosłą lub starszą 
od siebie jest dla niego wydarzeniem traumatycznym.

Andrew Cotgrove i Israel Kolvin (1994) dokonali podsumowania różnych badań 
i obserwacji ukazujących trwałe skutki wczesnego molestowania seksualnego na 
późniejsze życie ofi ary. W związku z tym te liczne, negatywne wpływy podzielili 
na cztery grupy:

• skutki psychologiczne, np.: chroniczna depresja, uporczywe lęki, poczucie 
winy i in.,

• zaburzenia w zachowaniu, np.: skłonności do samouszkodzeń, nadużywania 
środków uzależniających,

• zaburzenia psychoseksualne, np.: promiskuityzm, nieumiejętność utrzymy-
wania trwałych związków,

• posttraumatyczne objawy psychiatryczne, np.: objawy z pogranicza psychozy.

Należy podkreślić, iż wyżej wymienione skutki wykorzystywania seksualnego 
nie zawsze i nie w każdym przypadku wystąpią w pełnej postaci. Głębokość traumy 
i jej następstwa zależą bowiem od wielu czynników. Są znacznie poważniejsze, gdy 
(Starowicz, 2000): 
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• dziecko było wykorzystywane wielokrotnie,
• przemoc seksualna występowała systematycznie, miała wielopostaciowe for-

my,
• do wykorzystania doszło w dzieciństwie,
• sprawcą była osoba bliska dziecku (zwłaszcza rodzic),
• dziecko nigdy nikomu nie opowiedziało o wykorzystaniu,
• w przebiegu wykorzystania doszło do uszkodzenia ciała dziecka,
• dziecko nie miało poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, nie doznało z jej stro-

ny miłości, opieki i zainteresowania,
• sprawca był brutalny, agresywny i stosował najbardziej urazowe formy prze-

mocy: kontakty oralne, analne, genitalne, dewiacyjne,
• dziecko było posądzane o świadomy współudział w zdarzeniu,
• było kilkakrotnie przesłuchiwane, badane,
• nie uzyskało (wkrótce po zdarzeniu lub potem) pomocy psychoterapeutycz-

nej lub bliskich sobie osób.

Zakończenie
Długotrwałe doświadczanie molestowania seksualnego jest szczególnie szkodli-

we, gdy zostało rozpoczęte, kiedy dziecko było małe (Peters, 1988). Dla wielkości 
następstw wykorzystania ogromną rolę pełni podtrzymująca i wspierająca posta-
wa otoczenia. Widzimy zatem, iż rozmiar wyrządzonej krzywdy zależy od liczby, 
rodzaju i głębokości skutków. Wyrządzoną szkodą są więc wszystkie następstwa 
wykorzystania dziecka, których doświadcza ono aktualnie, a także doświadczyło 
w przeszłości (na przykład poddanie się wielu badaniom lekarskim celem ustalenia 
przyczyn dolegliwości somatycznych).

U ofi ar, które zaczęto krzywdzić już we wczesnym dzieciństwie, wykryto istot-
ny związek między doznanym urazem a samookaleczeniem się i innymi formami 
brutalnego ataku na własne ciało (Kolk, Perry, Herman, 1991). Podobną zależność 
stwierdzono w odniesieniu do tendencji samobójczych (Brown, Anderson, 1991). 
Jak wyjaśniają autorzy, mają one na celu przerwanie nieznośnego cierpienia emo-
cjonalnego. Z powodu głęboko utrwalonego negatywnego obrazu siebie ofi ary są 
skłonne kierować agresję w stosunku do siebie.

Maltretowane dziecko ma ogromne trudności z wypracowaniem spójnego obra-
zu siebie. W dorosłe życie wchodzi obciążone poważnymi defi cytami w zakresie 
dbania o siebie, w sferze tożsamości i zdolności do tworzenia trwałych i stabilnych 
związków (Herman, 1999). Wykazuje problemy z poszanowaniem swojej intymno-
ści, ustaleniem i ochroną swoich granic psychologicznych, fi zycznych, seksualnych 
oraz samego siebie w relacjach z drugim człowiekiem. Ma skłonność do poniżania 
siebie, dostrajania się do życzeń innych osób, zaspokajania ich potrzeb i skłonność 
do posłuszeństwa, co sprawia, iż w przyszłości może być znów łatwo wykorzystane. 
Przyczynia się to do bezbronności ofi ary wobec tych osób, które uosabiają siłę i au-
torytet. Z kolei powoduje to poważne ryzyko, iż w swoim dorosłym życiu ponownie 
stanie się ofi arą gwałtu (Russel, 1986), molestowania seksualnego lub maltretowa-
nia. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Kiedy osoby te dorosną, często nadal pozwalają 
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się krzywdzić innym i traktować siebie przedmiotowo lub traktują innych tak, jak 
same były traktowane w dzieciństwie. Bywa, że część z nich zostaje prostytutkami.

Chociaż osoby wykorzystywane seksualnie w przyszłości często stają się ofi ara-
mi, to również zdarza się, że niektóre z nich będą prześladowcami. Wówczas ofi ara 
nadużyć w dzieciństwie zostaje sprawcą i jest bardziej skłonna do molestowania 
innych (Sheldrick, 1991). Dotyczy to zwłaszcza osób płci męskiej i relacji ojciec
–córka. Zaś matki, które jako dziewczynki były seksualnie krzywdzone, mniej chro-
nią swoje dzieci przed wykorzystaniem.

Z literatury przedmiotu wynika, że skutki nadużyć seksualnych mogą obejmować 
pośrednio również dzieci osoby molestowanej i jej wnuki. W ten sposób następuje 
transmitowanie przemocy z jednego pokolenia na drugie (cykliczność przemocy) 
i odzwierciedla się wpływ doznanych negatywnych przeżyć z okresu dzieciństwa 
(Ożarowska, 2006).

Zjawisko to wskazuje, iż wykorzystywanie seksualne dotyka nie tylko dziecko – 
ofi arę, ale ma szerszy zasięg i jest czynem o dużej społecznej szkodliwości.
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Wacław Adamiak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Subiektywna ocena sylwetki ciała 
i stosowanie diety odchudzającej przez 
młodzież na progu dorosłości
Subjective assessment of body shape and weight-loss 
diet conducted by young people on the threshold of 
adulthood

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczące-
go subiektywnej oceny sylwetki ciała oraz zakresu stosowania diet odchudzają-
cych przez dorastającą młodzież. W badaniach ankietowych przeprowadzonych 
w 2012 r. uczestniczyło 135 studentów w wieku 19–30 lat. Większość bada-
nych (40%) oceniła swoją sylwetkę ciała jako odpowiednią lub trochę za grubą 
(37,7%). Diety odchudzające stosowało dotychczas 37% ankietowanych, najwię-
cej między 16–20 rokiem życia. Aktualnie taką dietę stosuje 14,8% badanych. 
Słowa kluczowe: dorastanie, młodzież, odchudzanie, samoocena masy ciała
Abstract: The aim of this study is to present the results of a study on the subjec-
tive assessment of body shape and scope of diets of the adolescents. The surveys 
conducted in 2012 involved 135 students aged 19–30 years. The majority of re-
spondents (40%) assessed their body shape as appropriate, or slightly overweight 
(37,7%. At that time slimming diets were applied by 37% of the respondents, 
usually aged 16–30 years. Currently, diets of this kind are used by 14,8% of the 
respondents.
Key words: growing up, weight loss, weight self-assessment, youth

Wprowadzenie
Działania wychowawcze i edukacyjne odnoszące się do zdrowia są częścią kul-

tury. Zadania związane z wdrażaniem społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzie-
ży, do przestrzegania zasad kultury zdrowotnej, czyli zasad życia polegającego na 
poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne i publiczne oraz stałej i świadomej 
pracy nad sobą, są nieodłącznym składnikiem procesu nauczania i wychowania. 
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W większości kultur zdrowe życie jest wartością wysoko cenioną, a troska o zdro-
wie, której przejawem jest świadomy styl życia, stanowi podstawę do wyodręb-
nienia pojęcia kultury zdrowotnej (Demel, 1980, s. 71–72). Środowiskiem najbliż-
szym człowiekowi jest jego rodzina. Zespół występujących w niej czynników 
związanych z warunkami materialnymi, społecznymi i kulturowymi decyduje 
o stylu życia rodziny, kształtowaniu postaw jej członków wobec zdrowia, podej-
mowaniu świadomych decyzji zmierzających do dbałości o zdrowie i poznawa-
nie sposobów radzenia sobie z problemami zdrowotnymi (Woynarowska, 2007, 
s. 219–220). 

Koncepcja zdrowia zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia ujmu-
je je jako stan pełnego dobrego samopoczucia biologicznego, psychicznego i spo-
łecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. W świetle tego ujęcia dewalua-
cji uległ biomedyczny model zdrowia jako braku choroby. Większą uwagę zaczęto 
przywiązywać do zależności zachodzących między występowaniem choroby a sty-
lem życia człowieka. Wieloletnie badania dostarczyły przekonujących dowodów na 
występowanie współzależności między stylem życia ludzi a ich podatnością na cho-
roby układu krążenia i nowotworowe (Iwanitzky, Madeja, 2009). 

Zachowania prozdrowotne przestały obejmować zaspokajanie potrzeb głównie 
biologicznych i ochronę organizmu przed uszkodzeniami i szkodliwymi czynnikami 
materialnymi. Rozszerzyły one znacznie swój zakres i objęły w szerokim stopniu 
działania zmierzające do poprawy relacji człowieka z jego środowiskiem społecz-
nym (Maciarz, 2010, s. 43–45). 

W ramach kultury zdrowotnej jednostki obserwuje się zarówno formy postę-
powania zmierzające do ochrony, jak i niszczenia podstawowej wartości, jaką jest 
zdrowie. Współcześnie natrętnie lansowany jest przez media kult szczupłej syl-
wetki. Chcąc uzyskać taki typ sylwetki, dorastająca młodzież stosuje często bar-
dzo wcześnie kontrolę masy swojego ciała, masowe odchudzanie się i restrykcyj-
ne diety. Takiej modzie ulegają już dziewczęta w wieku 10–11 lat (Kołoło, 2004, 
s. 196–201). Odsetek dziewcząt stosujących diety odchudzające w Polsce w ostat-
nim dwudziestoleciu systematycznie rośnie i jest obecnie większy niż w innych kra-
jach Unii Europejskiej. 

W okresie dojrzewania, który w większości opracowań jest traktowany jako 
równoznaczny z fazą pokwitaniową, zwaną dorastaniem, zwiększone przyrosty 
masy ciała u dziewcząt są naturalnym zjawiskiem fi zjologicznym. W tym okre-
sie następuje ostateczne ustalenie wymiarów ciała, pełne ukształtowanie się cech 
związanych z dymorfi zmem płciowym, a większość funkcji fi zjologicznych i bio-
medycznych osiąga swój szczytowy rozwój. W Polsce za górną granicę ustania 
przyrostów ciała u dziewcząt miejskich przyjmuje się wiek 17–18 lat i 18–19 lat 
dla chłopców. Dla młodzieży wiejskiej granica ta jest podniesiona o 1–2 lata 
(Łuczak, 2001, s. 157–158). Restrykcyjne odchudzanie się w tym wieku może 
być przyczyną wystąpienia niedoborów pokarmowych oraz zaburzeń procesów 
wzrastania i dojrzewania. Pod względem somatycznym w organizmie człowieka 
w tym okresie następuje przejście od dzieciństwa i młodości i pełne ukształtowa-
nie się młodego człowieka (Wolański, 2005, s. 469). Z tego względu nieuzasad-
nione odchudzanie się dziewcząt uznaje się za zachowania ryzykowne dla zdrowia 
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(Woynarowska, 2007, s. 215). Zdaniem Nepoleona Wolańskiego, u młodzieży 
występuje wtedy wzrastająca wrażliwość na czynniki środowiska. „Większe zapo-
trzebowanie na wapń i żelazo, związane z rozbudową tkanek [...] oraz procesami 
metabolicznymi [...] przy kończących się procesach wzrastania powodują, że okres 
ten jest krytyczny w ontogenezie. Niedobory żywieniowe, przeciążenie organizmu 
i inne czynniki powodujące zaburzenia rozwoju mogą mieć wpływ nieodwracalny. 
Stąd okres pokwitania, obok niemowlęcego, wymaga szczególnej opieki nad mło-
dzieżą” (Wolański, 2005, s. 483). 

Młodzież nabywa wtedy poczucie własnej wartości oraz zdolność samostano-
wienia. Jest to również okres kluczowy dla rozwoju zachowań żywieniowych, które 
często kontynuowane są w życiu dorosłym. Z tego względu interesujące jest pozna-
nie aktualnej oceny własnego ciała oraz skali stosowania diet odchudzających przez 
młodzież, u której okres dorastania jest już praktycznie zakończony. 

1. Materiał i metodyka 
W celu uzyskania danych empirycznych umożliwiających udzielenie odpowie-

dzi na pytania badawcze w 2012 r. przeprowadzono badania ankietowe w grupie 
studenów pierwszego roku pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie. Brało w nich udział 135 osób. Kobiety stanowiły 89,62%, a mężczyź-
ni 10,38%; młodzież mieszkająca w mieście 65,92%, na wsi 34,08%. Celem było 
uzyskanie informacji na temat samooceny sylwetki ciała oraz oszacowania skali zja-
wiska stosowania diet odchudzających przez dorastającą młodzież. Kwestionariusz 
ankiety zawierał pytania dotyczące informacji o płci, wieku i miejscu zamieszkania 
osoby ankietowanej, samooceny sylwetki ciała, stosowania diet odchudzających 
w przeszłości i obecnie. 

W celu zróżnicowania wieku ankietowanych wyróżniono cztery kategorie – 19, 
20, 21, więcej lat życia. Dla oceny własnej sylwetki ciała ankietowani mieli do wy-
boru następujące kategorie – zdecydowanie za szczupła, trochę za szczupła, odpo-
wiednia, trochę za gruba, otyła. Forma pytania oraz kategorie odpowiedzi zostały 
zaczerpnięte z kwestionariusza opracowanego na potrzeby światowego projektu 
badawczego HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), zrzeszającego na-
ukowców z Europy, Kanady i USA, zajmującego się obserwacją zachowań zdrowot-
nych młodzieży szkolnej i stosowanego w tej formie w badaniach od lat 2001/2002 
(Mazur, 2012, s. 2–3). 

Dla określenia okresu życia, w którym respondenci stosowali diety odchudza-
jące, występowały następujące kategorie – 14–15, 16–17, 18–20 lat później. Jedno 
z pytań dotyczyło deklaracji, czy respondenci aktualnie stosują dietę odchudzającą. 
Osoby, które odpowiedziały na to pytanie negatywnie, miały do wyboru następujące 
uzasadnienia swojej decyzji: nie, bo ważę tyle, ile trzeba; nie, bo powinienem trochę 
przytyć; nie, bo powinienem trochę schudnąć.
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2. Wyniki badań
Informacje o wielkości, składzie i strukturze badanej grupy zebrane zostały w ta-

beli (tabela 1).

Tabela 1. Struktura badanej grupy według miejsca zamieszkania, płci i wieku
Zmienne Liczba (n) Odsetek (%)

miejsce zamieszkania
miasto
wieś

89
46

65,92
34,07

płeć
kobiety
mężczyźni

 
121
14 

89,63
10,37

wiek badanych osób
19 lat
20 lat
21 lat
więcej

17
30
37
51

12,56
22,23
27,33
37,78 

Razem 135 -
Źródło: opracowanie własne.

Na studiach pedagogicznych zdecydowaną większość studentów stanowią ko-
biety. Znalazło to również odbicie w składzie badanej grupy osób, gdzie stanowią 
one 89,63% respondentów. 

Wiek osób uczestniczących w badaniach wskazuje na to, że okres ich rozwoju 
ontogenetycznego dobiega końca bądź został już zakończony. Z tego względu moż-
na uznać, że próba poszukiwania w takiej grupie odpowiedzi na pytanie, jak postrze-
ga swoje ciało młodzież kończąca proces dorastania, wydaje się być uzasadnione. 
Odpowiedzi udzielone na pytanie dotyczące samoceny własnego ciała zebrane zo-
stały w tabeli 2.

Tabela 2. Samoocena sylwetki ciała
Ocena sylwetki ciała 

na podstawie jego masy  Kobiety n (%) Mężczyźni n (%)  Razem n (%)

zdecydowanie za szczupła
trochę za szczupła
odpowiednia
trochę za gruba
otyła

1 (0,74)
14 (10,36)
61 (45,14)
43 (31,82)

2 (1,48)

0 ((0,0)
2 (1,48)
4 (2,96)
8 (5,92)
0 (0,0)

1 (0,74)
16 (11,84)
65 (48,10)
51 (37,74)

2 (1,48)
Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyczne jest, że zdecydowana liczba osób uznała sylwetkę swojego 
ciała za odpowiednią (48,10%) lub trochę za grubą (37,74%). Natomiast skrajne typy 
sylwetki ciała mają w tej próbie wartości marginalne – zdecydowanie za szczupła 
(0,74%) oraz otyła (1,48%). Obydwa typy odpowiedzi pochodzą od kobiet. Cha-
rakterystyczne jest to, że spośród zaledwie 14 (100%) mężczyzn uczestniczących 
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w badaniu aż 8 (66,6%) stwierdziło, że mają sylwetkę ciała trochę za grubą. Wśród 
kobiet taką ocenę wystawiło sobie tylko 37,74% osób.

Tabela 3. Okres życia, w którym badani stosowali dietę odchudzającą

 Okres życia Liczba osób (n) Odsetek (%)
14–15 lat
16–17 lat
18–20 lat
później

6
16
18
10

4,44
11,85
13,33
7,44

Razem 50 37,03
Źródło: opracowanie własne.

Diety odchudzające stosowało w swoim życiu 37,03% badanych osób, najwięcej 
(13,33%) między 18–20 oraz 16–17 rokiem życia (11,85%). W wieku 14–15 lat ska-
la takiego zachowania wynosiła 4,44%, a po 20 roku życia 7,44% (tabela 3).

Na pytanie o aktualne stosowanie diet odchudzających twierdząco odpowiedzia-
ło 20 osób, co stanowi 14,81% badanej grupy (tabela 4). Największą grupę (40%) 
stanowią osoby, które takich diet nie stosują, „bo ważą tyle, ile trzeba”. W grupie, 
która stwierdziła, że diety nie stosuje, ale powinna trochę schudnąć, znalazło się 
31,85% osób. Natomiast 13,33% było zdania, że nie stosują diety, bo powinny tro-
chę przytyć. 

Tabela 4. Aktualna postawa badanych wobec diety odchudzającej

Czy obecnie stosujesz dietę odchudzającą? Liczba osób (n) Odsetek (%)
nie, bo ważę tyle, ile trzeba 54           40
nie, ale powinnam trochę schudnąć 43 31,85
nie, bo powinnam trochę przytyć 18 13,33
tak 20 14,81
Razem 135 99,99
Źródło: opracowanie własne.

3. Analiza wyników badań 
Przedstawione wyniki badań traktować należy jako przyczynek do poznania sto-

sunku dorastającej młodzieży do własnego ciała. Niezadowolenie ze swojego wy-
glądu dotyczy wielu młodych ludzi, chociaż jest to odczucie tylko częściowo uza-
sadnione występowaniem rzeczywistej nadwagi. Trudności w prawidłowej ocenie 
własnej masy ciała przez młodzież w stosunku do jego rzeczywistych rozmiarów 
potwierdzają reprezentatywne badania prowadzone przez Hannę Kołoło i Barbarę 
Woynarowską (Kołoło, 2004, s. 196–201). Rozbieżności między samooceną mło-
dzieży a stanem rzeczywistym okazały się statystycznie istotne. W cytowanych ba-
daniach 44% nastolatków uważało, że masa ich ciała jest odpowiednia, co piąty 
(20,9%) sądził, że jest za szczupły, a co trzeci (35%), że za gruby.
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Z analizy prezentowanych ocen sylwetki ciała (tabela 2) widać, że w badanej 
grupie osób wkraczających w fazę dorosłości w dalszym ciągu utrzymuje się mło-
dzieńcza tendencja do niskiej samooceny sylwetki ciała. Niezadowolenie ze swego 
wyglądu, przez określenie swojej sylwetki jako za szczupła lub trochę za gruba, wy-
raziła prawie połowa ankietowanych (48,58%), a liczba osób określających w tych 
badaniach swoją sylwetkę jako za grubą wyniosła prawie 38%. Podobne wyniki 
(44%) uzyskano w trakcie badania uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych 
(Kolarzyk, 2012, s. 4). 

Zdecydowanie częściej występują opinie o nadmiernej wadze ciała (38%) niż jej 
niedoborach (12%). W badaniach H. Kołoło i B. Woynarowskiej (2004, s. 196–201) 
za osoby grube uważało się 46% dziewcząt i 23% chłopców, natomiast w przypadku 
uznających się za zbyt szczupłych proporcje te były odwrócone – odpowiednio 15% 
i 26%. Barbara Zawadzka (2007, s. 191–192) uważa, że w grupie 18-latków do pra-
wie 40% wzrasta liczba młodych ludzi uważających siebie za szczupłych, a maleją 
liczby osób o sylwetce odpowiedniej (do 38%) i grubych (do 26%). 

Niezadowolenie z wyglądu własnego ciała, zwłaszcza fałszywe przekonanie 
o istniejącej nadwadze, skłania młodzież do podejmowania decyzji o odchudzaniu. 
Sprzyja temu kilka czynników, ale bardzo silna jest, jak to trafnie określił Zbigniew 
Melosik (1999, s. 139–158), „lansowana we wszystkich krajach rozwiniętych ideo-
logia szczupłego ciała”. Dorastającej młodzieży trudno zaakceptować zmiany za-
chodzące w wyglądzie i budowie ich ciała, odbiegającym od propagowanego wzor-
ca. Zwłaszcza dziewczęta często postrzegają siebie jako osoby z nadwagą i bez uza-
sadnienia stosują diety odchudzające. W badanej grupie osób największe nasilenie 
takiego postępowania miało miejsce w okresach 16–17 rok życia (12%) i między 
18–20 rokiem życia (13,3%). Aktualnie diety odchudzające stosuje niecałe 15% ba-
danych. 

Mieczysława Perek (2007, s. 1–3) w badaniach prowadzonych wśród 15-latków 
stwierdziła, że 20,6% dziewcząt i 8,5% chłopców stosowało diety odchudzające. 
W grupie 17-latków B. Zawadzka (2007, s. 193) stwierdziła to zjawisko u 15% ba-
danych. Emilia Kolarzyk (2012, s. 2) podaje, że 8–20,5% licealistów szkół krakow-
skich deklarowało stosowanie diet odchudzających. Kołoło i Woynarowska (2004, 
s. 200) w swojej grupie badawczej, obejmującej osoby w końcowej fazie dojrzewa-
nia, stwierdziły, że odchudza się co czwarta nastolatka. 

Spośród osób uczestniczących w prezentowanych badaniach 85% nie stosuje 
obecnie żadnej diety odchudzającej. W tej liczbie 40% osób nie czyni tego z tego 
względu, że jest zadowolona ze swojej sylwetki, prawie 32% ma poczucie, że po-
winni to robić, aby trochę schudnąć, a 13% uważa, że powinni trochę przytyć. Gru-
pa osób, które aktualnie stosują dietę odchudzającą, stanowi 14,8%. Według Lidii 
Wądołowskiej (2002, s. 1–7), w skali kraju od 12% do 21% dziewcząt w tym wieku 
stosuje odchudzanie. Wśród uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Polski południo-
wej dietę odchudzającą stosuje prawie 11% dziewcząt (Perek, 2003, s. 1–3). Według 
raportu HBSC, który relacjonuje wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży 
w wieku 17–18 lat (Mazur, 2010, s. 4–16), liczba osób, które oceniają, że ważą tyle, 
ile trzeba, wynosi 37%, potrzebę schudnięcia deklaruje 26,6%, a przekonanie, że po-
winny przytyć – 17,7%. Dietę odchudzającą stosuje w tej grupie 14,8% badanych.
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Zakończenie
• Za odpowiednią uznała sylwetkę swojego ciała prawie połowa ankietowa-

nych (48,1%), natomiast pozostali krytycznie ocenili swój wygląd.
• Odsetek osób aktualnie stosujących diety odchudzające jest wyższy niż 

w okresie od 14 do 20 roku ich życia. 
• W fazie wczesnej dorosłości w dalszym ciągu utrzymuje się niska samoocena 

sylwetki ciała, charakterystyczna dla osób w fazie pokwitania. 
• Wyniki badań wskazują na potrzebę kontynuacji działań oświatowych wśród 

osób dorosłych, dotyczących uczenia zasad prawidłowej oceny własnej masy 
ciała oraz nawyków zdrowego żywienia.
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Rola muzyki rozrywkowej 
w kształtowaniu zachowań 
antyzdrowotnych adolescentów
The role of popular music in shaping antihealth 
behaviours in adolescents

Streszczenie: Praca podejmuje temat oddziaływania muzyki rozrywkowej na 
człowieka w okresie adolescencji. Temat podjęto z uwagi na obecność w war-
stwie tekstowej współczesnej muzyki rozrywkowej treści związanych z zacho-
waniami zdrowotnymi i to zarówno o charakterze prozdrowotnym, jak i anty-
zdrowotnym. Zasięg oddziaływania tych przekazów jest tym większy, że ich na-
dawcami są autorytety młodych ludzi, którymi stają się idole piosenki. Ponadto 
muzyka jest niezwykle istotnym elementem kultury młodzieżowej. 
Słowa kluczowe: adolescencja, muzyka rozrywkowa, zachowania antyzdrowotne
Abstract: This dissertation takes up the subject of the infl uence of popular music 
on the human being in the adolescent period. The subject has been taken up due 
to the presence of content related to health behaviour in the lyrics of modern 
popular music, both of pro-health and anti-health character. The scope of infl u-
ence of these conveyances is all the larger as their senders are singing idols, who 
become role models for young people. Moreover, music is an extraordinarily 
signifi cant element of youth culture. 
Key words: adolescence, anti-health behaviors, pop music
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Wprowadzenie
Podjęcie tematu podyktowane zostało tym, że w warstwie tekstowej współczes-

nej muzyki rozrywkowej znaleźć można liczne treści dotyczące zachowań zdrowot-
nych i to zarówno treści o charakterze prozdrowotnym, jak i antyzdrowotnym. Rola 
tych przekazów jest szczególnie istotna z racji wpływu, jaki wywierać mogą idole, 
autorytety i wzorcowi bohaterowie na zachowania odbiorców. Dodatkowo muzyka 
jest niezwykle istotnym elementem kultury młodzieżowej, już choćby przez możli-
wość wyrażania za jej pośrednictwem myśli całego pokolenia.

1. Specyfi ka okresu adolescencji 
Adolescencja (z łac. adolescere) oznacza wzrastanie ku dojrzałości, jest to okres 

w życiu człowieka, który można określić mianem „pomostu” między dzieciństwem 
i dorosłością. Szereg klasyfi kacji przyjmuje różne ramy czasowe przypadające na 
okres adolescencji. Według I. Obuchowskiej, adolescencja przypada na okres mię-
dzy 10 a 20 rokiem życia (Obuchowska, 2001, s. 163). 

Młodzież tworzy własny świat symboli, obowiązujących norm i wzorów za-
chowania, co wyodrębnia ją i składa się na zjawisko kultury młodzieżowej. Celem 
jej tworzenia jest wzmacnianie tożsamości młodzieży, zaznaczanie jej odrębności, 
wzmacnianie więzi przynależności generacyjnej (tamże, s. 177). Istotnym elemen-
tem tej kultury jest również muzyka, za pomocą której również może być demon-
strowana i zaznaczana odrębność pokoleniowa. 

Stadium adolescencji według psychospołecznej teorii rozwoju Erika Eriksona 
jest szczególnie istotne z uwagi na to, że to co się wówczas dzieje, jest wyjątkowo 
istotne dla osobowości dojrzałego człowieka (Hall, Lindzey, 1998, s. 91). Na ten 
okres przypada rozwiązanie kryzysu tożsamości, co uważane jest za pierwszy po-
ważny krok w budowaniu koncepcji samego siebie. Wtedy to też młody człowiek 
określa się w wyborze autorytetów, które będą przez niego uznawane i akceptowa-
ne, określa również swoje możliwości w różnych dziedzinach i rolach (Brzezińska, 
2004, s. 254–255). Kryzys tożsamości według Eriksona wiąże się z zadaniem sobie 
pytania „kim jestem?” (Erikson, 1980, s. 127). 

Za najistotniejsze przejawy zdrowia w tym okresie uznaje się: poczucie tożsa-
mości, stałości, odrębności i zdolności wyboru celów. Wśród przejawów patologii 
wymienić należy brak poczucia tożsamości, rozproszenie ról, przyjęcie tożsamości 
odzwierciedlonej, a także podkultury i przestępczość (Sęk, 2001, s. 95). 

Okres adolescencji to również czas kształtowania się tożsamości zdrowotnej, 
związanej z rozwojem świadomości zdrowotnej oraz stosunku do zdrowia jako war-
tości. Istotne jest też określenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, których przeja-
wem może być realizowanie antyzdrowotnego trybu życia. Według Eriksona i jego 
modelu tożsamości zdrowia, wraz z formowaniem się własnej tożsamości kształtuje 
się również własna defi nicja zdrowia (Erikson, 1980). Według tego autora tożsamość 
zdrowotna powstaje dzięki mechanizmowi identyfi kacji, który do kresu dorastania 
jest dla jednostki głównym sposobem uzewnętrzniania społecznie przyjętego obrazu 
zdrowia (Kasperek-Golimowska, 2004, s. 146). Adolescenci zwracają się niekiedy 
w kierunku alternatywnych sposobów ujmowania zdrowia, kształtowanym przez 
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subkultury. Poszukując własnej tożsamości zdrowotnej, dorastający może przyjąć 
czasowo różne systemy, z którymi się w danym momencie identyfi kuje. Może tym 
samym ukształtować się pozytywna bądź negatywna tożsamość zdrowotna (np. toż-
samość anorektyczki bądź narkomana) (Gąsiorek, 2000).

2. Młodzież dzisiaj 
Odsunięcie się od autorytetów jest niejako częścią adolescencji, jednak w cza-

sach obecnych przepaść między pokoleniami jest większa niż kiedykolwiek. I nie 
chodzi tu o postawy buntownicze młodzieży, jako że akurat z jawnym buntem obec-
nie mamy do czynienia raczej rzadziej. Tempo życia, tempo pojawiania się nowości 
i dostęp do tychże sprawiają, przy jednoczesnym złagodzeniu jawnych konfl iktów 
międzypokoleniowych, że młodzież znajduje się w trudnej sytuacji, kiedy to od-
rzucając dotychczasowe autorytety, jednocześnie bardzo ich potrzebuje. Poczucie 
osamotnienia wywołane tą sytuacją daje dużą łatwość przyjmowania wartości alter-
natywnych, niesionych przez alternatywne grupy, których członkowie znajdują się 
w podobnej sytuacji. To nie rozwiązuje problemu, jednak daje przynajmniej poczu-
cie „bycia” i „uczestniczenia”, jednak z racji tego, że „wszystko wolno” i „wszystko 
można mieć”, pojawia się nuda, którą trzeba jakoś zagłuszyć. A zagłuszyć można 
czymkolwiek, np. używkami – wydaje się to być dla adolescentów sposób równie 
dobry, jak każdy inny, a nawet lepszy niż inne, bo szybszy w działaniu (Kurzępa, 
1999, s. 40). 

Pozycję mędrców w dużej mierze stracili również rodzice, ponieważ i oni mają 
trudności z odnalezieniem się w błyskawicznie zmieniających się realiach. Niewąt-
pliwie daje to więcej swobody młodzieży, jednak jednocześnie utrudnia poruszanie 
się po rzeczywistości (Brzezińska, Neumann, 2003, s. 71–72). 

3. Muzyka rozrywkowa w kulturze młodzieżowej 
Muzyka rozrywkowa jest niezwykle istotnym przejawem kultury młodzieżowej, 

a według niektórych autorów najistotniejszym. Według W. Jakubowskiego, właśnie 
muzyka zawsze stanowiła i nadal stanowi teren, w którym manifestowała się poko-
leniowa odrębność kolejnych generacji (Jakubowski, 2001, s. 176). 

Wpływ kultury na funkcjonowanie człowieka przez podporządkowywanie się 
normom, które ze sobą niesie, ale też i zmiany, jakie w owej kulturze przynosi udział 
kolejnych pokoleń, widoczny jest bardzo wyraźnie w zmianach, jakim poddaje 
się muzyka rozrywkowa następujących po sobie generacji. Poprzez uczestnictwo 
w kulturze kształtuje się też kulturowa tożsamość młodzieży. Według E. Zamojskiej, 
identyfi kacje kulturowe, czyli wszelkie odniesienia do wartości, są jednym z podsta-
wowych składników tożsamości (Zamojska, 1998, s. 6). To, co w kontekście muzyki 
rozrywkowej jako elementu kultury szczególnie zasługuje na uwagę, dotyczy war-
tości i wyznaczanych norm postępowania. Muzyka bowiem w zależności od gatun-
ku jest również nośnikiem norm, wzorców i wartości. Określone trendy muzyczne 
wyznaczają pewne postawy normy i garnitury zachowań, co widoczne jest przede 
wszystkim, choć nie tylko, w subkulturach młodzieżowych. 
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Rolę muzyki jako symbolu odzwierciedla najlepiej to, że również młodzież na-
wiązuje znajomości w dużej mierze w oparciu o zbliżone upodobania muzyczne. 
Drugim w kolejności pytaniem (po pytaniu o płeć i wiek), jakie zadawane jest przez 
młodzież po pojawieniu się nowej osoby w większości internetowych grup dysku-
syjnych, jest pytanie: „czego słuchasz?” (Jakubowski, 2001, s. 178).

Rola, jaką pełni muzyka rozrywkowa w życiu młodzieży, może się też reali-
zować przez bezpośrednie identyfi kowanie się z artystami. Na szczególną uwagę 
zasługuje tu charakterystyczny dla okresu adolescencji tzw. kult gwiazdy. Polega on 
na uwielbieniu kogoś sławnego i popularnego. Oczywiście nie musi być to gwiazda 
muzyki, jednak z całą pewnością może być. Fascynacja gwiazdą może prowadzić 
do utożsamiania się z jego osobą oraz naśladowania jego manier, ubioru i stylu życia 
(Przetacznikowa, 1972, s. 39). Oczywiście nie jest tak, że czerpanie wzorów ze sce-
ny muzycznej musi być jednoznacznie negatywne, chociaż najczęściej tak właśnie 
się kojarzy, jednak niezależnie od tego nie należy lekceważyć wpływu gwiazd na 
zachowania młodych ludzi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obserwacja zacho-
wania innych ludzi to jeden z podstawowych sposobów uczenia się nowych zacho-
wań (Kmiecik-Baran, 1999, s. 60). Przejawy rozważań nad samym sobą, wiążące 
się z poszukiwaniem autorytetów i wzorców, prowadzą do porównań swoich cech 
osobowości z cechami wyidealizowanych idoli, a porównania te skłaniają często do 
zmian w zewnętrznym przejawie postaw, tj. w zachowaniu. Przy czym pragnienie 
naśladowania wzorów odnosi się do znanych postaci najczęściej w fazie późnej ad-
olescencji (Paruszewska, 2001, s. 19). 

Już od okresu międzywojennego rośnie rola entertrainers – co można by prze-
tłumaczyć jedynie jako „zabawiacze”. To oni stają się bohaterami dzisiejszych cza-
sów. W mediach nieustannie dokonuje się spadek proporcji sylwetek przedstawicie-
li poważnej sztuki, muzyki czy literatury na rzecz przedstawicieli szeroko pojętej 
kultury masowej (Kłoskowska, 2005, s. 293–294), zatem młodzież nie musi nawet 
poszukiwać obiektów, jako że są one nieustannie obecne w mediach i bardzo łatwo 
dostępne.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje koncepcja A. Bandury. Ban-
dura i Walters zwrócili uwagę na naśladownictwo, wskazując rolę tego mechanizmu 
w nabywaniu zachowań, który polega na obserwowaniu innych, a następnie imito-
waniu zaobserwowanych dźwięków lub ruchów. Można w tym miejscu odnieść się 
do roli wpływu społecznego przez dawanie przykładu, czyli prezentowanie wzorów 
czynności, wzorców osobowych i wzorowych sposobów postępowania, czyli wy-
korzystywanie procesów modelowania, naśladownictwa i identyfi kacji (Aronson, 
1995; Stanisławiak, 1999). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aby zaistniało 
zjawisko imitacji modelem, wcale nie musi być osoba spotkana w rzeczywistym 
świecie – równie dobrze może być to np. bohater fi lmu (za: Trempała, Czyżowska, 
2002, s. 112). Funkcję modelującą może spełniać również reprezentacja obrazowa, 
werbalny opis bądź przekaz symboliczny (np. za pośrednictwem środków masowe-
go przekazu) (Niedźwieńska, 1999, s. 202). 
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4. Zachowania antyzdrowotne 
Biorąc pod uwagę wpływ na stan zdrowia jednostki, zachowania zdrowotne po-

dzielić można na dwie grupy, a mianowicie na zachowania sprzyjające zdrowiu, któ-
re nazywane są zachowaniami prozdrowotnymi, oraz na zachowania antyzdrowotne, 
wpływające w sposób negatywny na stan zdrowia jednostki (Kasperek, 1999, s. 30). 

Zachowania antyzdrowotne podejmowane są częściej przez młodzież niż oso-
by dorosłe. Oprócz typowo destrukcyjnego wpływu na organizm mają one również 
funkcje ukryte. Realizacja tych funkcji wydaje się dominującym powodem atrak-
cyjności np. palenia papierosów. Młodzi ludzie sądzą, że palenie działa relaksująco, 
odpręża, podnosi atrakcyjność palącego w społecznych interakcjach, a jako swego 
rodzaju obrządek – pomaga pokonywać bariery towarzyskie. Na decyzję o podjęciu 
tego typu działań ma wpływ szereg czynników, w tym: grupa rówieśnicza, normy 
społeczno-kulturowe akceptowane w grupach społecznych, w których jednostka 
uczestniczy oraz jej sytuacja rodzinna. Wpływ wspomnianych czynników może być 
na tyle silny, że jednostki nawet pomimo świadomości szkodliwości podejmowa-
nych zachowań nie rezygnują z nich. 

5. Przekaz w tekście 
Niezwykle ważnym czynnikiem muzyki rozrywkowej pozwalającym na okre-

ślenie jej oddziaływania jest wielokodowość. Jest to również to, co utrudnia analizę 
zjawiska jako całości. Wszelkie formy słowno-muzyczne w dużej mierze wymykają 
się analizom właśnie z tego powodu. 

Najistotniejszym elementem w większości gatunków muzyki rozrywkowej jest 
bezsprzecznie kod muzyczno-dźwiękowy. Przede wszystkim dlatego, że istnieje wiele 
utworów muzyki rozrywkowej, które mają charakter czysto instrumentalny. Szcze-
gólna rola kodu muzycznego wiąże się też z tym, że jego oddziaływanie przebiega 
bezpośrednio, nie odbywa się za pośrednictwem kształtowania zachowania przez tre-
ści czy wzorce zachowaniowe, ale wpływa wprost na człowieka, w tym również na 
jego zdrowie. Oddziaływanie muzyki na człowieka może mieć zarówno pozytywny, 
jak i negatywny charakter. Możliwością terapeutycznego wykorzystania muzyki zaj-
muje się muzykoterapia. Muzyka dzięki swej „bezznaczeniowości” redukuje znacznie 
udział czynnika racjonalnego (Natanson, 1979, s. 22). Przez brak „obróbki intelektu-
alnej” można stosować muzykoterapię nawet w przypadkach dziecięcego autyzmu, 
mutyzmu czy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim. 

Jednak z racji podjętych rozważań na szczególną uwagę zasługuje zdecydowanie 
mniej opracowany w literaturze kod tekstowy. Jest on zarazem najbardziej znacze-
niotwórczym elementem muzyki, chociaż nie we wszystkich gatunkach muzyki roz-
rywkowej kod tekstowy odgrywa równie ważną rolę. Treści przekazywane w mu-
zyce rozrywkowej niekiedy są odzwierciedleniem utożsamiania się wykonawców 
z określonymi subkulturami. Niejednokrotnie autorzy tekstów komentują otaczającą 
rzeczywistość, przy czym często komentarz ten jest odzwierciedleniem dość skraj-
nych poglądów, podanych również w bardzo ostrej i bezpośredniej formie. 

Z uwagi na to, że – jak wspomniano – warstwa tekstowa działa najbardziej wprost, 
a sam kod tekstowy jest tym najbardziej znaczeniotwórczy, podkreślić należy rolę 
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przekazywanych w utworach muzyki popularnej treści. Wprawdzie nie można za-
kładać, że słuchacz traktuje odbiór piosenek dosłownie1. Jednak niewątpliwie nie 
jest prawdą, że przekazywane treści nie mają żadnego znaczenia. Muzyka oprócz 
abstrakcyjnej dla młodych ludzi warstwy muzycznej niesie ze sobą pewne konkretne 
treści przekazywane w warstwie tekstowej. Treści społeczno-polityczne i wartości 
prezentowane w warstwie muzycznej i tekstowej docierają do młodzieży i są przy-
swajane, przez wielokrotne powtarzanie, w dużej mierze podświadomie (Ułasiuk, 
1997, s. 54). Powoduje to, że odbiorcy muzyki zaczynają odbierać proponowane 
przez nią treści podświadomie, co w połączeniu z muzyką, rytmem, emocjami wy-
woływanymi przez utwory powoduje, iż traktują je (treści) jak własne, utożsamiając 
się z nimi (Rowiński, 2004, s. 168).

Wspomniana wielokodowość odnosi się do założenia, że poszczególne aspekty 
muzyki dotyczą nie tylko kodów podstawowych (muzycznego i tekstowego), ale także 
i wszystkich elementów im towarzyszących. Zaliczyć można tu kod okładkowy, kod 
sceniczny, wideoklipy, czasopisma muzyczne oraz symbole. Jednak z punktu widzenia 
omawianej roli, jaką pełnić może muzyka rozrywkowa w kształtowaniu zachowań 
zdrowotnych adolescentów, zasadnicza rola przypada kodowi tekstowemu. 

Rzecz jasna muzyka rozrywkowa, a dokładniej jej warstwa tekstowa nie jest je-
dynie nośnikiem treści o charakterze antyzdrowotnym. Można odnaleźć w niej rów-
nież szereg przekazów prozdrowotnych (Strzelecki, 2005; Strzelecki, 2008). Jednak 
również i treści o charakterze antyzdrowotnym obecne są we współczesnej muzyce 
rozrywkowej, a rola, jaka jej przypada, skłania do refl eksji, że pożądane byłoby 
większe zainteresowanie tym tematem również i w kontekście zagrożeń. Najczęś-
ciej spotykane treści dotyczące zdrowia w ujęciu negatywnym – tj. odnoszące się 
do zachowań antyzdrowotnych – dotyczą: nadużywania alkoholu, zażywania nar-
kotyków (przede wszystkim marihuany), stosowania przemocy – co odnosi się do 
zachowań zdrowotnych przy szerokim rozumieniu pojęcia zdrowia, tj. do zachowań 
zdrowotnych o charakterze społecznym) (Strzelecki, 2005; Strzelecki, 2008, Strze-
lecki, 2010). Najistotniejsze jest jednak to, że – jak wykazują badania – preferencje 
muzyczne, odnoszące się nie tylko do stylów muzycznych, ale także do konkretnych 
wykonawców, związane są z prezentowaniem określonych zachowań zdrowotnych 
(Strzelecki, 2010). Jakościowa analiza tekstów w muzyce pozwoliła wysunąć wnio-
sek, że treści te są spójne z prezentowanymi zachowaniami. 

Zakończenie
Muzyka rozrywkowa jest nie tylko istotnym elementem kultury młodzieżowej, 

lecz także wpływa na kształtowanie się zachowań wobec zdrowia u młodych ludzi. 
Specyfi ka okresu adolescencji powoduje, że rola muzyki w tym stadium jest szcze-
gólna. To właśnie w okresie dojrzewania kształtuje się tożsamość, w tym również 
tożsamość zdrowotna jednostki. Dodatkowo identyfi kacje kulturowe odgrywają wy-
jątkowo istotną rolę, muzyka natomiast jest jednym z najistotniejszych czynników 

1  Pisał o tym w nieco żartobliwym tonie W. Kuligowski: „Który z fanów udał się na najbliższy 
bazar po nóż sprężynowy, by udowodnić wszem i wobec – a nade wszystko Eli, co straciła przyja-
ciela – że miłości nie można odrzucić” (Kuligowski, 2003, s. 200).
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kultury młodzieżowej. Sięgając w tym miejscu do koncepcji Erika Ericsona, warto 
zwrócić uwagę, że zagrożenie w tym okresie stanowią również subkultury, których 
silne oddziaływanie przypada właśnie na okres dojrzewania. Idole piosenki stali się 
obecnie również autorytetami, zwłaszcza w dobie upadku tradycyjnych autorytetów 
oraz tego, że rolę „tradycyjnych mędrców” stracili rodzice i opiekunowie. Tymcza-
sem im ważniejszy i atrakcyjniejszy jest obiekt, tym większe prawdopodobieństwo, 
że modelowanie zachowania nastąpi. Zachowanie antyzdrowotne odnoszące się do 
stosowania używek jest z kolei najprostszym sposobem na „zabijanie nudy”, które 
w dobie obecnej wynika w dużej mierze z tego, że wszystko jest dostępne. Dodatko-
wo w warstwie tekstowej istnieje szereg przekazów o charakterze antyzdrowotnym; 
badania natomiast potwierdziły wpływ tych przekazów na prezentowane przez mło-
dzież zachowania w odniesieniu do zdrowia. 

Stwierdzenie istotnej roli, jaką muzyka rozrywkowa pełni w kształtowaniu po-
staw i zachowań młodzieży, skłania do postawienia wniosku, że zasadna zdaje się być 
kontynuacja badań związanych z podjętą tematyką. Pomimo bowiem gruntownych 
studiów literaturowych, nie odnaleziono badań dotyczących roli warstwy tekstowej, 
chociaż istnieje szereg opracowań związanych z wpływem innych kodów, jakimi 
posługuje się muzyka, na funkcjonowanie człowieka. Optymalnym rozwiązaniem 
byłoby przeprowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ omó-
wione zagadnienie obejmuje swoim zasięgiem psychologię, medycynę społeczną, 
muzykoterapię, muzykologię, pedagogikę, socjologię i polonistykę. 

Wyniki takich badań mogłyby być cenną wskazówką dla instytucji oświatowych 
oraz promotorów zdrowia, ponieważ ukazują niezbadany pod tym względem obszar 
oddziaływania. Powszechność zjawiska muzyki rozrywkowej, jej popularność, jak 
również rola, jaką odgrywa ona w procesie wychowania i kształtowania się tożsamości 
młodych ludzi, czyni z niej niezwykle istotne narzędzie wpływu. Istotne jest również 
to, że może być ona także zastosowana niewłaściwie, a niedocenianie roli przeka-
zów o charakterze antyzdrowotnym, antyspołecznym bądź agresywnym może, z tych 
samych powodów, dla których jest tak potężnym narzędziem w rękach promotorów 
zdrowia, stanowić poważne źródło zagrożenia. Dodatkowo preferencje muzyczne 
młodych ludzie mogą być też cenną informacją dla rodziców i opiekunów. 
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Teatr w resocjalizacji – na granicy dwóch 
światów
Theater in the social rehabilitation – at the edge 
of two worlds

Streszczenie: Teatr od lat 60. XX w. poszerzał obszar swojego zainteresowania, 
realizując nowe cele. Teatr i resocjalizacja to dwie różne rzeczywistości, ale też 
dwie drogi prowadzące do jednego, wspólnego celu – zmiany tożsamości czło-
wieka. Zadaniem artykułu jest ukazanie, na czym polega oraz jakie są założenia 
stosowania teatru w resocjalizacji. Zaprezentowane zostaną pozytywne praktyki, 
przykłady wykorzystania tej metody twórczej resocjalizacji. 
Słowa kluczowe: teatr, terapia, resocjalizacja
Abstract: Modern theatre since the sixties of the twentieth century has broa-
dened his interest in entering the area where it previously did not have access. 
Theatre and rehabilitation. Two different realities, different spheres of life. Two 
routes to one common goal – changing human identity. The purpose of the artic-
le is to show how the theatre is used for rehabilitation. It will also present good 
practices, examples of the creative method of rehabilitation. 
Key word: theatre, therapy, rehabilitation

Wprowadzenie
Nowoczesny teatr stale poszerza obszary swoich zainteresowań, wkraczając 

tam, gdzie wcześniej nie miał dostępu. Jego działalność obejmuje zagadnienia bę-
dące nierzadko polami granicznymi między sztuką w wymiarze estetycznym a ży-
ciem codziennym. Ten obszar aktywności twórczej człowieka trafi a do domów po-
prawczych i więzień, stając się jedną z możliwych form resocjalizacji. Wydawać 
by się mogło, iż teatr i resocjalizacja są zgoła odmiennymi rzeczywistościami, 
niemającymi wspólnych punktów. Przy głębszej refl eksji i analizie specyfi ki tych 
dwóch obszarów działania można jednak dojść do wniosku, iż właściwie są to 
dwie drogi prowadzące do jednego, wspólnego celu – zmiany tożsamości czło-
wieka.
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie teatru jako jednej z możliwych form 
resocjalizacji, opisanie specyfi ki takiego podejścia, związanych z nim założeń. Dla 
ilustracji prowadzonej tutaj analizy przywołane zostaną przykłady pozytywnych 
praktyk czy sposobów wykorzystania opisywanej metody.

1. Czym jest twórcza resocjalizacja? 
Rodzina – powszechnie uznawana za podstawową komórkę społeczną – sta-

nowi naturalne środowisko wzrostu oraz rozwoju dzieci i młodzieży. Podobnie 
zresztą jak szkoła, w której to otoczeniu zwykła odbywać się socjalizacja wtór-
na. Współcześnie w obu tych instytucjach obserwuje się problemy w realizacji 
funkcji wychowawczych i socjalizacyjnych. W ich obrębie dziecko może napo-
tykać na negatywne czynniki przejawiające się w spotykanych tam zachowaniach 
patologicznych, agresji, przemocy czy przestępczości. Konsekwencją podobnych 
nieprawidłowości bywają nierzadko: powielanie przez młodych ludzi negatyw-
nych wzorców postępowania, nieumiejętność radzenia sobie przez nich w trud-
nych sytuacjach, kontaktach społecznych oraz problemy z kontrolą nad własnymi 
emocjami i czynami. Mogą one prowadzić do niezgodnych z prawem działań skut-
kujących umieszczeniem osoby nieletniej w zakładzie poprawczym (Łaba, 2008). 
Taką zależność zauważa również Czesław Czapów, który wskazuje, że „frustra-
cja, wynikająca z niezaspokojonej we wczesnym dzieciństwie potrzeby zależności 
i miłości, może być również główną przyczyną zachowań antyspołecznych i prze-
stępczych” (Czapów, 1980, s. 74).

Przywrócenie jednostki społeczeństwu, reorganizacja jej postaw, zachowań 
i przekonań oraz rozbudzenie potencjałów rozwojowych, przyczyniających się do 
zmiany tożsamości, jest celem i przedmiotem zainteresowania resocjalizacji (Ko-
nopczyński, 2006, s. 30). Istotą pedagogiki resocjalizacyjnej jest zaś przede wszyst-
kim praktyczne działanie. Podstawowe znaczenie mają tutaj różnorodne zabiegi me-
todyczne. Zwykło się uważać, że im szerszy wachlarz możliwych do zastosowania 
technik terapeutycznych, tym większa efektywność działań i prawdopodobieństwo 
osiągniecia sukcesu. W pracy resocjalizacyjnej konieczne wydaje się stosowanie 
zróżnicowanych programów terapeutycznych dostosowanych do specyfi cznych po-
trzeb osób osadzonych. Ich rodzaj zależy nie tylko od celów, jakie mają spełnić, oraz 
cech osobowości osób poddanych terapii, ale także uzależniony jest od możliwości 
organizacyjnych danego zakładu karnego czy poprawczego (Latała, 2011, s. 103). 

Jedną z propozycji dotyczących metod pracy z młodzieżą przybywającą w za-
kładach poprawczych może być twórcza resocjalizacja. Nie jest ona bynajmniej 
alternatywą dla klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej. Powinna być raczej trak-
towana jako uzupełnienie tradycyjnego podejścia o nowe konteksty, dzięki któremu 
możliwe staje się spojrzenie na nieprzystosowanych społecznie nieletnich z nieco 
odmiennej perspektywy (Konopczyński, 2006, s. 25).

Twórcza resocjalizacja czerpie z „dorobku teoretycznego i metodologicznego 
psychologii twórczości i pedagogiki twórczości oraz resocjalizacyjnych koncep-
cji interakcyjnych i koncepcji wielowymiarowych” (tamże, s. 175). Zasadniczym 
jej celem jest przemiana tożsamości indywidualnej i społecznej nieprzystosowanej 
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społecznie młodzieży, mogąca odbywać się przez wychowawcze stymulowanie roz-
woju jej struktur poznawczych i twórczych oraz wyposażenie jej w nowe indywidu-
alne i społeczne kompetencje (tamże, s. 13). 

Przez twórczą resocjalizację ma nastąpić z jednej strony zmiana społecznego 
wizerunku wychowanków, z drugiej rozwój strukturalnych czynników procesów 
twórczych i poznawczych jej uczestników. Chodzi tu nie tylko o zmianę zachowań 
dewiacyjnych, ale również o wewnętrzy rozwój osoby, odkrywanie jej talentów 
i potencjału. Twórczość oraz twórcze dzieło nie jest rozpatrywane (przynajmniej 
w pierwszej kolejności) w wymiarze artystycznym, lecz ujmowane jest tu jako 
twórczy sposób rozwiązywania sytuacji problemowych, prowadzący do kreowania 
nowych parametrów tożsamościowych (tamże, s. 175). Wśród propozycji (meto-
dycznych) twórczej resocjalizacji wymienia się Metodę Teatru Resocjalizacyjnego 
i Metodę Resocjalizacji przez Sport, a jako uzupełniające i wspomagające proces 
resocjalizacji wykorzystuje się oddziaływania dramowe, psychodramowe, socjodra-
mowe, plastyczne oraz muzyczne. W artykule szerzej będzie rozpatrywana pierwsza 
z wymienionych – Metoda Teatru Resocjalizacyjnego. 

2. Teatr Resocjalizacyjny – teoretyczne konteksty
Zmiany w podejściu do teatru i edukacji, które zaszły głównie za sprawą Drugiej 

Reformy Teatru oraz nurtu Nowego Wychowania, spowodowały, iż możliwe sta-
ło się łączenie działań terapeutycznych z teatrem. Jak zaznacza Konstanty Puzyna, 
„możemy podzielić nowy teatr na cały wachlarz kierunków pozornie rozbieżnych. 
Weźmy pierwszy z brzegu: działalność teatralną wśród szczególnych, bo niby mar-
ginalnych grup społecznych – wśród chorych, więźniów, starców, dzieci. Wychodzi 
ona naprzeciw ludziom najbardziej potrzebującym pomocy [...]. Niesie tę pomoc 
przez kontakt i współdziałanie, ma więc charakter głównie psychoterapeutyczny” 
(Puzyna, 1982, s. 153). Kazimierz Braun również wskazuje, że od lat 60. ubiegłego 
wieku teatr przenosi swoją działalność na nowe pola, pojawia się również w wię-
zieniach i domach poprawczych. W Stanach Zjednoczonych grupy teatralne zaczęły 
występować przed osadzonymi (m.in. Odin Teatre Eugenia Bardy), a niektóre ze-
społy prowadziły również warsztaty dla byłych i obecnych więźniów. Dzięki takim 
działaniom osadzeni wypracowywali kontrolę nad własnymi uczuciami i działania-
mi, zdobywali większą samoświadomość (Braun, 1979, s. 197). 

Teatr jest niewątpliwie sztuką mającą nieocenione walory wychowawcze i socja-
lizacyjne, wpływa jednocześnie na jakość życia ludzi. Granie na scenie umożliwia 
przeżycie cudzych doznań i uczuć, obserwowanie świata ze stanowiska innych osób, 
a przez to wzbogacanie własnej osobowości i przezwyciężanie własnych niedostat-
ków charakteru (Okoń, 1992, s. 208).

Udział w przedstawieniu, przygotowanie się aktora – skazanego do odegrania 
roli, pozwala przez przemyślenia dotrzeć do własnego wnętrza, zmierzyć się ze 
słabościami, poznać talenty, pragnienia i potrzeby. Treści przekazywane ze sceny 
prowokują aktora, jak i widza do refl eksji nad sobą, inscenizowanym problemem 
społecznym, możliwymi jego rozwiązaniami i ich konsekwencjami (Krzyżanowski, 
2001, s. 142). 



198 Janina Wróblewska

Koncepcja Teatru Resocjalizacyjnego, jak wskazuje Marek Konopczyński, opar-
ta jest na czterech zasadniczych przesłankach. Po pierwsze, sięga do źródeł psycho-
logii i pedagogiki twórczości, które zakładają, iż w młodych osobach nieprzysto-
sowanych społecznie tkwi potencjał twórczy. Uaktywnienie tego potencjału może 
sprawić, iż społeczna akceptacja osoby będzie większa (osoby te w większym stop-
niu będą akceptowane przez społeczeństwo), a rozwiązywanie sytuacji problemo-
wych będzie łatwiejsze. Po drugie, podstawą oddziaływań są teoretyczne założenia 
twórczej resocjalizacji wraz z całym jej aparatem pojęciowo-metodycznym. Po trze-
cie, Teatr Resocjalizacyjny nawiązuje do koncepcji teatru, która zakłada wzajemne 
oddziaływanie aktorów i widzów występujące tu zarówno w fazie przygotowaw-
czej, jak i momencie fi nalnego przedstawienia. Po czwarte, rezultatem działalności 
teatralnej mają być wykreowane osobowe kompetencje indywidualne i społeczne 
uczestników (Konopczyński, 2006, s. 202).   

Teatr Resocjalizacyjny czerpie również z teoretycznych założeń dramy, psycho-
dramy oraz socjodramy, wykorzystuje ich elementy jako uzupełnienie. Jednakże 
założenia tej metody są najbliższe dramaterapii. Celem dramaterapii jest poznanie 
siebie przez ujawnianie i wyrażanie własnych uczuć oraz poszerzanie świadomości 
Ja i trenowanie własnej ekspresji (Bielańska, 2002, s. 16). Natomiast metoda Tea-
tru Resocjalizacyjnego stawia sobie za cel kreowanie nowych kompetencji społecz-
nych, wpływając tym samym na wytworzenie parametrów tożsamości wychowan-
ków (Konopczyński, 2006, s. 202).

O wykorzystaniu teatru w kontekście terapeutycznym i resocjalizacyjnym pisał 
również Czesław Czapów. Wskazywał, iż taka praca zazwyczaj opiera się na krót-
kich udramatyzowanych opracowaniach, które mają wywołać dyskusję i polemiki 
wśród osadzonych. Prowadzone rozmowy mają prowadzić do wyłonienia się i sfor-
mułowania problemów, z którymi borykają się wychowankowie (Czapów, 1980, 
s. 238).

3. Dobre praktyki – Teatr Resocjalizacyjny 
W Polsce pierwszą profesjonalną, metodyczną próbą wykorzystania działalności 

teatralnej w kontekście resocjalizacyjnym był Teatr Resocjalizacji „Scena Coda”. 
Eksperyment teatralny realizowany był w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla 
Nieletnich w Falenicy przy współpracy pracowników naukowych i artystów. Jego 
pomysłodawcami byli Marek Konopczyński oraz Mariola Daszkiewicz. Za główny 
cel tego przedsięwzięcia obrano opracowanie modelu terapii wychowawczo-reso-
cjalizacyjnej, który można by wykorzystywać w instytucjach specjalistycznych oraz 
w otwartym środowisku. „Eksperyment obejmował dwa wymiary: resocjalizacyjno
-teatralny i badawczy. Pierwszy wymiar miał charakter studyjnej próby ustalenia 
założeń i parametrów modelu resocjalizacji przez działalność teatralną. Drugi był 
próbą empirycznego ustalenia i zweryfi kowania określonych parametrów funkcjo-
nowania osób nieprzystosowanych społecznie. Chodziło o empiryczne określenie 
tendencji zmian w wymiarach osobowościowych dotyczących: zaburzeń osobowo-
ści, poziomu lęku, poziomu funkcjonowania mechanizmów obronnych oraz określe-
nia poziomu antyspołeczności i agresywności” (Konopczyński, 2006, s. 208–209).
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Do udziału w przedsięwzięciu zostało wytypowanych osiem dziewcząt, jednakże 
z powodu rezygnacji jednej z wychowanek w przygotowaniach teatralnych i przed-
stawieniu (które miało wieńczyć pracę w ramach omawianego projektu) uczestni-
czyło siedem osób. Eksperyment zaplanowano na trzy miesiące i podzielono go na 
trzy części. We wtorki odbywały się zajęcia oparte na ścisłej współpracy z aktorka-
mi przy obecności pedagoga i psychologa. W czwartki miały miejsce tzw. spotka-
nia reżyserskie, podczas których następowało modelowanie ról czy kształtowanie 
zachowań przydatne zarówno w samym spektaklu, jak i w codziennych sytuacjach 
życiowych. Zajęcia piątkowe miały charakter ściśle terapeutyczny, ich celem było 
przepracowanie sytuacji stresowych, powstałych konfl iktów oraz pomoc w odreago-
waniu negatywnych emocji (tamże, s. 211).

Przygotowany w toku zajęć spektakl podzielony został na dwie części: aktorską 
i amatorską. Pierwsza była metaforycznym ujęciem losów człowieka, inspirowanym 
życiowymi historiami wychowanek zakładu w wykonaniu profesjonalnych aktorek. 
Wychowanki wzięły bezpośredni udział w część amatorskiej, która w formie kil-
ku etiud opowiadała o walce dobra ze złem oraz obawach wynikających z wyjścia 
na wolność. Efektem eksperymentu teatralnego było przedstawienie pod tytułem 
Tam na drugim brzegu, którego premiera odbyła się 19 czerwca 1992 r. w teatrze 
„Guliwer” w Warszawie.

W ramach części badawczej przeprowadzono obserwację uczestniczącą oraz sze-
reg testów, na podstawie których wysnuto następujące wnioski: 

• „efektem eksperymentu było „uspokojenie” dziewcząt, bardziej adekwatne 
sytuacyjnie przeżywanie doznań emocjonalnych, pojawienie się u nich zdol-
ności do odraczania nieaprobowanych społecznie reakcji oraz tendencja do 
wybierania zachowań bardziej dostosowanych sytuacyjnie,

• u dziewcząt znacznie wzrosła podatność na wpływy i zewnętrzne oddziały-
wania o charakterze kreacyjnym,

• wyraźnie wzrosła potrzeba i poczucie wsparcia społecznego” (tamże, 
s. 223). 

Działalność w ramach „Sceny Coda” była próbą poszukiwania nowych funkcji 
teatru. Przedsięwzięcie to spotkało się z zainteresowaniem osób związanych ze śro-
dowiskiem artystycznym i przełożyło się na zaproszenia do udziału w festiwalach 
teatralnych. Jednakże ze względu na ochronę wychowanek z zaproszeń tych nie sko-
rzystano. Realizacja projektu budziła pewne obawy wśród kadry pedagogicznej i ad-
ministracyjnej placówek resocjalizacyjnych, która odbierała podejmowane działania 
jako swoistą konkurencję (tamże, s. 225). 

Teatr jako metoda terapeutyczna wykorzystywana jest również w więzieniach. 
Przykładem może być Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, w którym resocjali-
zacja jest realizowana m.in. przez uczestnictwo w kulturze. Ostatnim przedsię-
wzięciem zrealizowanym przez osadzonych był spektakl pod tytułem W imię ojca 
Hamleta, który powstał przy współpracy Magdaleny Zelent, teatrolożki i eduka-
torki teatralnej. W poprzednich latach pod jej kierunkiem powstały przedstawienia 
Szekspir – produkt czasowo niedostępny (2011) oraz (C)Hamlety – duchy ojców 
(2012).



200 Janina Wróblewska

Przy realizacji pierwszego projektu reżyserka zaznaczała, iż „warsztaty były 
przeznaczone dla skazanych, którzy już mieli za sobą lub byli w trakcie terapii dla 
uzależnionych, dlatego też wybór Szekspira wydaje się być dość naturalnym, bo to 
właśnie w jego dramatach możemy odnaleźć odtworzenie relacji komunikacji mię-
dzyludzkiej, zależności panujące w systemie społecznym, winę, karę, szaleństwo... 
możemy odnaleźć siebie. Skazani podjęli próbę odnalezienia siebie poprzez stwo-
rzenie nowej roli dla siebie” (Rudzyński, 2011). 

„Aktorzy” przyznali, że uczestnictwo w zajęciach oraz wystawienie spektaklu 
przed publicznością wpłynęło na nich pozytywnie. Stali się bogatsi o nowe doświad-
czenia, uwierzyli we własne możliwości i zdolności. Jak mówi Magdalena Zelent: 
„Bardzo widać, jak zmienili się przez te trzy miesiące. Widać, jak bardzo to ich 
dowartościowało. Musieli trafi ć do więzienia, aby ktoś w nich uwierzył, w coś ich 
zaangażował, dał im wiarę w to, że mogą coś osiągnąć. Zmieniało ich doświadczanie 
interpretacji tekstu, doświadczanie teatru równolegle z terapią dla uzależnionych. 
Ich problem alkoholowy był właściwie wiodącym tematem podczas interpretacji. 
Być albo nie być – w zakładzie karnym, w trzeźwym lub pijanym życiu, w per-
spektywie powrotu na wolność – nabrało dla nich nowego znaczenia. Dużo o tym 
mówili. Proces twórczy odbywał się w terapii, a twórczość teatralna była terapią” 
(tamże, 2011).

Spektakl W imię ojca Hamleta poprzedzony był trzymiesięcznymi warsztata-
mi dramowymi i teatralnymi. Skazani pracowali na fragmentach tekstu Hamleta 
Williama Szekspira, a koncepcja przedstawienia oparta była na życiowych doświad-
czeniach więźniów. Przy realizacji mogli oni liczyć również na pomoc ze strony 
trójmiejskich artystów: Rafała Wojczala, Dominika Rudasza oraz Anny Stefaniak 
(Hamlet za kratami). Podczas zajęć ich uczestnicy realizowali wszystkie etapy przy-
gotowania spektaklu teatralnego, począwszy od pracy nad tekstem, przez wzbo-
gacanie własnego warsztatu aktorskiego, współtworzenie koncepcji reżyserskiej 
i scenografi cznej, kończąc na wystawieniu spektaklu. Każdy z uczestników podczas 
przedstawienia stawał się Hamletem, jednakże interpretacja i wcielanie się w postać 
następowała przez pryzmat własnych cech osobowych, zainteresowań i doświad-
czeń, dzięki czemu najsłynniejszy monolog „Być albo nie być” padł ze sceny wie-
lokrotnie, brzmiąc za każdym razem inaczej. „W pracy nad spektaklem wielu z osa-
dzonych bardzo się otworzyło. Zrozumieli, że teatr to praca z własnymi emocjami” 
(Szulika, 2013).

Premiera W imię ojca Hamleta miała miejsce 27 czerwca 2013 r. na Scenie 
Teatralnej Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”. 
Następnego dnia odbył się zamknięty spektakl w Zakładzie Karnym Gdańsk-
Przeróbka. Dwa kolejne pokazy odbyły się 2 lipca w Domu Sztuki na Stogach oraz 
11 lipca na scenie Teatru Znak w CH Manhattan we Wrzeszczu. 

Więźniowie z Zakładu Karnego mieszczącego się w dzielnicy Gdańsk-Przeróbka 
uczestniczyli również w innych projektach teatralnych. W kwietniu 2011 r. odbyło 
się przedstawienie przygotowywane przez wolontariuszy w gdańskim hospicjum. 
Jednym z aktorów spektaklu Wiewiórka, łup i skórka był Pan Przemysław, który 
podczas odbywania kary przez prawie rok pracował jako wolontariusz. W premierze 
przedstawienia brał udział już nie jako skazany, lecz wolny człowiek (Witkowski, 
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2011). Kolejnym przedsięwzięciem był spektakl Czekając na Godota, realizowany 
z inicjatywy Małgorzaty Polakowskiej w ramach badań na potrzeby pracy magister-
skiej. W trzymiesięcznych warsztatach wzięło udział dziewięć osób, które wystąpiły 
w Świetlicy Zakładu Karnego. Ida Bocian – reżyserka spektaklu – wskazuje, iż „po-
czątkowo panowie dużo popisywali się między sobą, długo czytaliśmy i rozmawia-
liśmy o tekście. Później niektórzy chłopcy się śmiali, że była to dla nich najdłuższa 
lektura w życiu. Wielu przyznawało się otwarcie, że nigdy nie byli w teatrze. Było 
wiele śmiechu, czasem potrzebowaliśmy więcej dyscypliny, ale nie bałam się pracy 
z nimi. Zobaczyłam w nich po prostu fajnych chłopaków” (Rudziński, 2013). 

Zakończenie
Nieprzystosowanie społeczne młodzieży przejawia się m.in. w nieadekwatnym 

funkcjonowaniu w rolach, postawach antyspołecznych oraz prowadzi do podejmo-
wania niepożądanych wyborów życiowych. Wobec takiej sytuacji konieczna jest 
ciągła refl eksja i podnoszenie efektywności oddziaływań socjalizacyjnych, profi -
laktycznych i resocjalizacyjnych, mających na celu eliminację nieprzystosowania 
społecznego i pomoc w podejmowaniu społecznie akceptowalnych zachowań. Jedną 
z metod wspomagających może być z pewnością Teatr Resocjalizacyjny. 

Resocjalizacja, która wykorzystuje działania teatralne, może być stosowana za-
równo w stosunku do osób niepełnoletnich umieszczonych w domach poprawczych, 
jak i dorosłych przebywających w zakładach karnych. Z jednej strony przedsięwzię-
cia teatralne realizowane w więzieniu, jak i poza jego murami wzbudzają entuzjazm 
wychowawców, a z drugiej obawy funkcjonariuszy działu ochrony. Jednak korzy-
ści płynące dla skazanych z udziału w takiej działalności przemawiają za dalszym 
upowszechnianiem w jednostkach penitencjarnych kultury teatralnej, wspomagając 
proces readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności (Meler, 2004). 
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Globalizacja a handel substancjami 
psychoaktywnymi. E-handel – fakty 
i zagrożenia. Wybrane problemy
Globalization and trade in psychoactive substances. 
E-Commerce – Facts and threats

Streszczenie: handel narkotykami w Internecie staje się coraz poważniejszym 
wyzwaniem prawnym, społecznym i medycznym. Autorzy przedstawiają to zja-
wisko, sygnalizując jego zagrożenia oraz konsekwencje.
Słowa kluczowe: narkomania, e-handel, narkotyki
Abstract: E-commerce of drugs has become still more serious legal, social and 
medical challenge. The authors describe this phenomenon stressing accompany-
ing threats and consequences.
Key words: addiction, drugs, e-commerce

Wprowadzenie
W licznych analizach dotyczących współczesnych zagrożeń stabilnego rozwoju 

społecznego wymienia się narkomanię i przestępczość narkotykową jako szczegól-
nie silny czynnik destabilizacyjny. Wskażmy już na wstępie, że eksperymenty narko-
tykowe są od dekady najszybciej (obok e-papierosów i dopalaczy) rozwijającym się 
typem zachowań ryzykownych w młodym pokoleniu. Są także pochodną otwarcia 
granic, wejścia Polski do Unii Europejskiej (zwłaszcza regionu otwartych granic), 
wzrostu zapotrzebowania na narkotyki w licznych krajach UE oraz dynamicznego 
rozwoju przestępczości zorganizowanej. Ta ostatnia traktuje narkotyki obok handlu 
ludźmi, hazardu i prostytucji jako kluczowe źródło swoich nielegalnych dochodów. 

Przypomnijmy także, że w XXI w. handel w ogóle, a także handel nielegalnymi 
substancjami stopniowo zmienia się w kierunku dostępności przez ich częściową 
legalizację w poszczególnych krajach (Holandia, Czechy), mniej restrykcyjną poli-
tykę karną wobec posiadaczy narkotyków i ich użytkowników, a także nowy wielki 
rynek rozwijany za pomocą Internetu.



204 Ewa Karolczak-Wawrzała, Mariusz Jędrzejko

Internet, jako narzędzie handlu i wymiany informacji, doprowadził do procesów 
globalizacji nie tylko na rynkach legalnych, ale także nielegalnych, skutkiem czego 
jest rosnąca podaż różnych substancji nielegalnych.

Grafi ka 1. Wiodące trendy internetowego handlu substancjami nielegalnymi

Źródło: opracowanie własne.

Proces ten dotyczy wielu krajów i wszystkich kontynentów w wyniku łatwości 
przepływu informacji, towarów i pieniędzy. Przypomnijmy, że historia e-handlu nar-
kotykami sięga początku lat 70. XX w., kiedy to studenci Uniwersytetu Stanforda, 
używając sieci Arpanet, zaangażowali się w transakcje handlowe ze studentami Mas-
sachusetts Institute of Technology. Studenci ci użyli sieci w celu pokątnej sprzedaży 
nieznanej do dziś ilości marihuany. Zatem jeszcze przed powstaniem wiodących 
operatorów e-handlu, takich jak Amazon, przed powstaniem eBay, pierwszą „jaskółką” 
handlu elektronicznego była właśnie sprzedaż narkotyków (Power, 2013). 

O ile pierwsze próby e-handlu substancjami zabronionymi miały symbolicz-
ny zakres, o tyle współcześnie stanowi on znaczący odsetek transakcji nielegal-
nych – nie jest jednak możliwe określenie skali tego procederu ze względu na brak 
możliwości jego wiarygodnego zdiagnozowania. Przypuszczamy, że w przypadku 
osób używających regularnie substancji zabronionych może to być około 30–40% 
wszystkich transakcji, a osób eksperymentujących z narkotykami i substancjami po-
dobnymi nawet 50–60%. Ponieważ nie istnieją polskie badania w tym zakresie, pre-
zentujemy wyniki sondażu zrealizowanego w oparciu o osoby kierowane do poradni 
„KARAN” z Centrum Profi laktyki Społecznej.

Tabela 1. Internet jako źródło pozyskiwania nielegalnych substancji1

Zakres problemowy Zakupy 
w Internecie

Zakupy u dealerów 
lub innych osób

Gdzie kupiłeś/aś pierwszą porcję narkotyków 
(dopalaczy)?

28% 72%

Czy kiedykolwiek kupowałeś/aś nielegalne sub-
stancje przez Internet?

56% 44%

Czy korzystasz z Internetu jako źródła pozyska-
nia informacji o możliwości zakupu narkotyków 
(dopalaczy)?

92% 8%

Czy znasz portale, gdzie można kupić nielegalne 
substancje psychoaktywne?

92% 8%

Źródło: opracowanie własne. 

1  Grupa badawcza – 24 osoby.

narkotyki

dopalacze

sterydy anaboliczne

e-handel akcesoria do używania

środki 
do produkcji narkotyków

nielegalne leki 
i używki
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Dane publikowane na świecie i w Polsce rozwiewają wątpliwości co do znacze-
nia Internetu dla rozwoju nielegalnego rynku narkotykowego oraz substancji psy-
choaktywnych (szczególnie sterydów anabolicznych i zakazanych leków). Podkreślmy 
także, że obecnie tak użytkownicy, jak i handlarze dysponują o wiele bardziej wy-
rafi nowanymi narzędziami prowadzenia tego typu działalności oraz ukrywania jej 
przed organami ścigania. Zwracamy np. uwagę czytelników na słabo rozpoznaną 
część cyberprzestrzeni określaną jako TOR, która od wielu lat jest obszarem bardzo 
szybkiego rozwoju nielegalnych transakcji narkotykowych i przestępczych. Jest to 
o tyle istotne, że obecne metody ścigania nielegalnego handlu nie są w pełni do-
stosowane do zapobiegania tego rodzaju procederowi. Co więcej, w nowoczesnym 
świecie trudno już mówić o problemie poszczególnych państw, gdyż handel niele-
galnymi substancjami ma zasięg globalny. Warto zatem zwrócić uwagę na cechy 
nielegalnego rynku narkotykowego.

Grafi ka 2. Cechy nielegalnego rynku narkotykowego

Źródło: opracowanie własne.

Rozwój nielegalnego rynku narkotykowego oraz wynikające stąd zagrożenia 
spowodowały, że w 2012 r. działająca w Wiedniu (przy ONZ) Międzynarodowa 
Agencja do Spraw Narkotyków (International Narcotics Control Board – INCB) 
przygotowała raport (Report 2012), z którego wynika, że coraz częściej dochodzi 
do nielegalnej sprzedaży narkotyków i leków dostępnych jedynie na receptę za po-
średnictwem Internetu. Konsultanci INCB wezwali rządy do skuteczniejszej walki 
z tym zjawiskiem jako sposobem na ograniczenie podaży nielegalnych substancji. 
Raport wskazuje, że dealerzy narkotyków znacząco zwiększają użycie Internetu do 
swoich celów, jak również na wzrost liczby stron poświęconych samodzielnej upra-
wie (produkcji, przygotowaniu) i używaniu narkotyków. „Edukacja” narkotykowa 
przez Internet nabrała tak szerokiego zasięgu, ze stała się poważnym wyzwaniem 
profi laktycznym (tego typu portali jest już więcej niż stron ofi cjalnych o charakterze 
prewencyjno-edukacyjnym). Wskażmy także, że eksperci INCB we wspomnianym 
dokumencie zarzucili rządom krajów europejskich, że tworzą klimat „permisywny” 
dla stosujących narkotyki, co może skutkować zwiększeniem nielegalnego handlu 
środkami psychoaktywnymi.

Multioperacyjność – wielość 
obszarów działania

Niekonfl iktowe metody podziału 
rynków (Europa)

Współpraca międzynarodowa Multioperacyjność – wielość 
obszarów działania

Szybka legalizacja zysków Poszukiwanie nowych substancji

Ochrona fi nansowo-prawna 
członków mafi i

Nowe kanały przerzutu – nowe 
rejony produkcji
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1. Internetowe oferty – specyfi ka zjawiska
Internetowa oferta sprzedaży zabronionych związków jest nadzwyczaj szeroka, 

w wyniku czego konsument może zaopatrzyć się w kilkadziesiąt substancji psycho-
aktywnych, poczynając od tzw. party drugs (inne nazwy to designer drugs, smart 
drugs), w Polsce znanych jako dopalacze2, po syntetyczne pochodne THC i sterydy 
anaboliczne. Do grupy dopalaczy należą zarówno substancje syntetyczne, m.in. BZP 
(1-benzylopiperazyna), TFMPP (m-trifl uorometylofenylopiperazyna), stanowiące 
główny składnik różnorodnych „tabletek imprezowych” (party pills), jak i specyfi ki 
naturalne, wśród których przeważają mieszanki ziołowe na bazie szałwi wieszczej 
(Salvia divinorum), powoju hawajskiego (Argyreia nervosa), muchomora czerwo-
nego i plamistego (Fly agaric), kratomu (Mitragyna speciosa) (Dopalacze jako 
problem medycyny ratunkowej, 2010). Podkreślmy w tym miejscu, że oferowane 
w Internecie dawki tych substancji mogą wywoływać niekontrolowane zachowania 
użytkowników, w wyniku czego dochodzi do zagrożenia ich zdrowia oraz życia. Na 
rynku pojawiają się także nowe substancje, najczęściej półsyntetyczne lub mieszan-
ki – np. w Stanach Zjednoczonych ostrzega się zwłaszcza przed zakupem substancji 
występujących pod nazwami: 2C-E (Europa), 2C-B3. Zwraca się także uwagę na 
związki chemiczne oferowane pod nazwami K2 i Spice (syntetyczna marihuana) 
i tzw. sole kąpielowe o efektach zbliżonych do skutków przyjmowania stymulantów 
(Stetina, 2008).

Kolejną grupą dostępnych przez Internet substancji zmieniających świadomość 
są leki psychotropowe. Na serwerach amerykańskich i kanadyjskich funkcjonuje 
wiele stron internetowych oferujących te środki bez recepty, choć ofi cjalnie handel 
nimi podlega ścisłym regulacjom prawnym. Do substancji najczęściej proponowa-
nych w sieci zaliczyć należy: Oxycodone, Oxycontin, Percocet, Vicodin, Hydro-
codone. Wszystkie te substancje są związkami opioidowymi, a ich nadużywanie 
prowadzi do uzależnienia. Na rynku internetowym oferowane są również plastry 
nasączone silnym lekiem przeciwbólowym o nazwie Fenantyl, przeznaczonym do 
walki z przewlekłym bólem u pacjentów cierpiących na nowotwory. Portale skie-
rowane do „narkotykowych eksperymentatorów” prezentują opisy używania tych 
środków przez żucie, połykanie lub palenie żelu usuniętego z plastrów („rekomen-
dacje” różnych sposobów używania narkotyków i środków działających podobnie 
są naszym zdaniem istotnym czynnikiem skłaniającym młodych ludzi do takich za-
chowań ryzykownych).

Narkotykowe promocje w sieci dotyczą różnych substancji psychoaktywnych, 
w tym środków określanych (naszym zdaniem mylnie) jako narkotyki miękkie. Pod-
kreślmy zatem, że rozróżnienie narkotyków na twarde i miękkie niesie ryzyko potrak-
towania tych drugich jako mniej szkodliwe zdrowotnie. Dla potrzeb prezentowanej 

2  Terminu tego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek 
o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście pre-
paratów kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Smarty (dopalacze) 
przyjmują najczęściej postać suszu do palenia i pigułek.

3  Są to kompozycje o działaniu halucynogennym, mającym według opisu łączyć skutki 
zażycia LSD z działaniem grzybów halucynogennych.
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analizy przyjęto, że tzw. miękkie narkotyki to substancje niewywołujące uzależnie-
nia fi zycznego, choć należy podkreślić, że nowoczesne metody badań neurobiolo-
gicznych często kwestionują taką systematykę. Termin „miękki” jest w ostatnich 
latach używany głównie w odniesieniu do marihuany. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w Internecie marihuana (rzadziej haszysz) 
oferowana jest zarówno w formie suszu gotowego do spalania, jak i w formie ze-
stawów do samodzielnej uprawy. Na internetowym rynku dostępna jest także duża 
liczba akcesoriów do palenia – fajki, bonga itp. Przykładowo: Smoking With Style, 
Mary Jane’s Garden, Internet’s Best Weed Website. Na licznych portalach – czę-
sto prowadzonych przez zwolenników legalizacji marihuany – oferowane są także 
porady dotyczące samodzielnego wykonywania akcesoriów, upraw marihuany oraz 
przygotowywania produktów spożywczych zawierających marihuanę (masło, cze-
koladki, ciastka). 

Na wielu analizowanych portalach prezentowane są sugestie uznające za nar-
kotyki miękkie także inne substancje, m.in. meskalinę, psylocybinę, LSD, MDMA 
i ketaminę, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka ich używania przez młodzież. 
Meskalina dostępna jest m.in. na stronie Buy Mescaline Online free shipping, gdzie 
dostępny jest też poradnik dotyczący ekstrakcji substancji psychoaktywnej z kak-
tusa Trichocereus panchanoi. Psylocybina sprzedawana jest w licznych sklepach 
internetowych np.: Spore Store, często w zestawach do samodzielnej uprawy Buy 
Magic Mushrooms Grow Kits.

Z kolei kupno LSD nastręcza nieco więcej trudności, jako że jest to związek 
nielegalny w większości krajów. Jednak uważny poszukiwacz trafi  na stronę Rese-
arch Chems Galore lub LSD – Buy LSD Online. Na powyższe witryny najłatwiej 
dostać się przez fora internetowe, kierujące zainteresowanego kupnem do konkret-
nych stron dystrybutorów. Wprawnemu internaucie nie zajmie to dłużej niż kilka 
minut. Natomiast MDMA4, choć jest zabroniona w wielu krajach, jest możliwa do 
kupienia pod wieloma adresami internetowymi (stwierdziliśmy jej obecność na 
Research chemicals, Buy MDMA-MOLLY oraz EC51 B2B Marketplace). MDMA 
jest związkiem zabronionym w wielu krajach. W mniej lub bardziej zakamufl owa-
ny sposób można ją jednak kupić pod wieloma internetowymi adresami. W wielu 
miejscach oferowane są także zamienniki ecstasy, reklamowane jako środki zio-
łowe.

Na nielegalnym rynku narkotykowym dostępna jest również ketamina, silny ha-
lucynogen, pierwotnie używana w anestezji, w chirurgii i weterynarii (stąd czasem 
nazwa „narkotyk koński”). Jej oferty stwierdziliśmy m.in. na stronach chińskich 
i indyjskich, np.: IndiaMART.com, Tootoo.com.

Internetowy rynek narkotykowy oferuje także tzw. narkotyki twarde, w tym hero-
inę, morfi nę, kokainę i amfetaminę. Pomimo działań podejmowanych przez Europol, 
DEA oraz policje krajowe dealerzy coraz szerzej wykorzystują elektroniczne kanały 
dystrybucji, w tym handel online. Giełdą internetową oferującą wszystkie wymie-
nione wyżej narkotyki jest Silk Road (Jedwabny Szlak), strona nazywana niekie-
dy e-Bayem narkotyków (Chen, 2011). Ten anonimowy rynek nielegalnego handlu 

4  MDMA znana jest bardziej jako ecstasy. Jest to półsyntetyczna substancja psychoaktywna 
o działaniu empatogennym i psychodelicznym, pochodna metamfetaminy.
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został założony w lutym 2011 r., ale dostępność do niej mają jedynie użytkownicy 
oprogramowania Tor, zapewniającego absolutną anonimowość w sieci (Tor używa 
technik szyfrowania, by uniemożliwić wykrycie adresu IP użytkownika). Strona 
startowa Silk Road wygląda jak strona typowego sklepu internetowego, a oferowa-
ne tam towary i usługi są uporządkowane według następujących kategorii: ecsta-
sy, cannabis, dysocjanty, psychodeliki, opioidy, stymulanty, benzodiazepiny i inne 
(około 4000 różnych substancji). Sprzedawcy otrzymują oceny od kupujących oraz 
komentarze dotyczące jakości produktów, szybkości wysyłki i poziomu profesjo-
nalizmu i dyskrecji transakcji. Silk Road używa anonimowej waluty bitcoin. Ta 
zdecentralizowana, międzynarodowa waluta funkcjonuje w oparciu o technologię 
peer-to-peer.

Prezentując powyższe strony, chcielibyśmy zwrócić uwagę na podejmowanie 
przez grupy przestępcze wysoko zaawansowanych technik elektronicznych dla pro-
wadzenia nielegalnej działalności, w wyniku czego jej zwalczanie jest coraz trud-
niejsze.

Grafi ka 3. Wygląd strony sprzedającej substancje psychoaktywne

Źródło: Chen, 2011.
 
Zakupy na Silk Road wymagają zakupu wirtualnej waluty (bitcoinów) przez jeden 

z serwisów internetowych. Następnym krokiem jest rejestracja konta na Silk Road, 
w wyniku czego możliwe jest kupowanie nielegalnych substancji. Jeden bitcoin ma 
wartość około 8,67 dolara (28 zł w dniu 24.07.2013 r. według Bitcurex.com), i jak 
zauważyliśmy, kurs wymiany wykazuje duże dzienne wahania, co zwiększa zyski 
sprzedawców. Ceny oferowanych tam narkotyków są wyższe niż u polskich deale-
rów – w dniu analizy tego portalu wyniosły one 7,67 bitcoinów za porcję o wadze 
4,5 grama. To prawdopodobnie wyższa cena od ceny dyktowanej przez ulicznego 
dealera. „Atutem” jest pełna anonimowość zakupów.
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Grafi ka 4. Bitcoin

Źródło: Bitcoin. CrunchBase Profi le.

Sprzedawcy Silk Road są zlokalizowani na całym świecie, a wysyłka „towaru”’ 
nie jest limitowana geografi cznie i jest realizowana niemal do wszystkich krajów 
świata. Konkurencją dla Silk Road są działający na podobnych zasadach serwisy 
Black Market Reloaded (także używa wirtualnych bitcoinów) oraz Atlantis (Gayle, 
2013) (ta druga platforma powstała w marcu 2013 r.). W Atlantisie transakcje odby-
wają się przy użyciu wirtualnej waluty Litecoin.

Grafi ka 5. Przykładowe oferty sprzedaży narkotyków z grupy opioidów 
prezentowane na serwisie Black Market Reloaded
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Analizując możliwości zakupu narkotyków i substancji działających podobnie, 
prześledzono ścieżkę postępowania potencjalnych klientów. I tak, autoryzacja opro-
gramowania Tor umożliwiająca pełną anonimowość w sieci zajmuje około 5 minut, 
a w ciągu kolejnych pięciu można zarejestrować indywidualne konto klienta, co 
umożliwia zakup wirtualnej waluty. Dodajmy w tym miejscu, że niektóre portale 
internetowe udzielają pełnych informacji o sposobach dotarcia do Silk Road według 
metody step by step. Już na stronach oferujących zakazane substancje udzielane są 
szczegółowe informacje o sposobach pakowania towarów, objętości paczek, kra-
jów, z których nadesłana zostanie przesyłka. Dostawy są realizowane przy użyciu 
tradycyjnych przesyłek pocztowych i kurierskich. Najmłodsza platforma Atlantis 
zapewnia dostawę narkotyków już w przeciągu doby. Podkreślając niebezpieczeń-
stwa związane z korzystaniem z takich portali (przestępstwo, możliwe tragiczne na-
stępstwa somatyczne i psychiczne), warto zwrócić uwagę na fakt, że na niektórych 
stronach oferujących narkotyki oferuje się także inne zabronione prawem towary, 
np. pornografi ę dziecięcą.

Zdecydowana większość analizowanych portali komunikuje się z klientami wy-
łącznie w języku angielskim.

2. Skala zjawiska
Według badań prowadzonych w ramach programu Global Drug Survey z 2013 r., 

mamy do czynienia ze wzrostem spożycia nielegalnych substancji, w tym tych pozy-
skiwanych przez Internet. W ostatniej edycji badań na populacji 22 tys. responden-
tów niemal 22% potwierdziło dokonanie zakupu narkotyków online. Około jedna 
trzecia respondentów słyszała o istnieniu Silk Road, a 14% posiadało konto na tej 
stronie i przeglądało jej ofertę. Możemy zatem uznać, że handel internetowy stał się 
istotną częścią nielegalnego rynku narkotykowego na świecie, w wyniku czego na-
bywanie substancji psychoaktywnych online zdaje się stanowić globalną konkuren-
cję dla innych sposobów handlu nielegalnymi związkami. W 2012 r. na 700 stronach 
internetowych zdefi niowanych jako e-handel substancjami zabronionymi ujawniono 
ponad 70 nowych środków psychoaktywnych. Dostępne analizy wskazują, że do-
chód Silk Road wynosi ponad 22 mln dolarów rocznie (są to wyliczenia szacunkowe, 
ponieważ portal nie udostępnia takich danych, Christin, 2012). Z kolei Black Mar-
ket Reloaded wykazał w kwietniu 2013 r. 700 tys. dolarów miesięcznie zysków, co 
w skali rocznej może dać wynik 8,4 mln dolarów (Weirder Web).

Jak stwierdziliśmy, narkotyki i dopalacze są dostępne na kilkuset stronach in-
ternetowych, a dotarcie do nich jest możliwe przez wpisy konkretnych adresów, 
jak i haseł (np. nazwy narkotyku lub jego slangowego określenia). Nowością jest 
prezentowanie przez największych oferentów podstron w językach narodowych, co 
ma zwiększyć podaż i zainteresowanie potencjalnych klientów. Według World Drug 
Report przygotowanego przez Biuro do Spraw Narkotyków i Przestępczości Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOC) w 2013 r. szacunkowo 5% obywateli 
Unii Europejskiej w wieku od 15 do 24 lat przyznaje się do używania w ostatnim 
roku preparatów określanych jako „designer drugs”. Znacząca część użytkowników 
kupiła te produkty online.
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2.1.  Biznes i hipokryzja. Nieuczciwe „sztuczki” sprzedawców
Paradoksalnie, „najuczciwiej” oferowane są związki psychoaktywne na ukrytych, 

anonimowych giełdach internetowych, takich jak Silk Road, Black Market Reloaded 
i Atlantis. Pomimo że jest to działalność nielegalna i ścigana prawnie sprzedawcy 
nie ukrywają swoich produktów pod fałszywymi nazwami ani nie przekonują klien-
tów, że substancja służy innemu celowi niż odurzanie się. Heroina jest tam otwar-
cie nazwana heroiną, podobnie inne narkotyki. Nie zmienia to moralnej oceny tych 
działań, ale z punktu widzenia zagrożeń czyni je czytelniejszymi. Na wymienionych 
tu stronach nie prowadzi się także otwartych kampanii reklamowych narkotyków, 
choć umieszczenie produktu do sprzedaży może być już uznane za takie działanie. 
Jednak portal Atlantis idzie dalej, gdyż w czerwcu 2013 r. ogłosił plany zorganizo-
wania „wielkiej, społecznej kampanii medialnej” promującej swoją działalność5.

Sprzedawcy tzw. miękkich narkotyków, głównie dopalaczy, oferując swoje pro-
dukty, używają wielu nieuczciwych metod. Jedną z nich jest nadawanie substancjom 
dowcipnych nazw, przystających do języka nastolatków, niekojarzących się z pro-
duktem niebezpiecznym dla zdrowia, a raczej sugerujących przyjemność, dobrą za-
bawę. Wystawiane na sprzedaż towary są zwykle pakowane w kolorowe torebki 
z wesołymi obrazkami, co jeszcze bardziej ma zwiększyć ich atrakcyjność. 

Dodajmy także, że w przypadku rozprowadzania nielegalnych środków psycho-
aktywnych hipokryzja sprzedawców sięga absurdu w opisach przeznaczenia i stoso-
wania wyrobu. Niemal żaden z dystrybutorów nie daje klientowi rzetelnej informacji 
na temat przeznaczenia sprzedawanej substancji oraz ich pełnego składu i możli-
wych skutków przyjęcia w ujęciu somatycznym i psychicznym. Proceder ten znany 
jest już od wielu lat i spowodował przyjęcie przez amerykański Kongres w 1986 r. 
tzw. Federal Analog Act (Federalna ustawa do zwalczania substancji będących ana-
logami), która określiła przestępstwem sprzedaż i rozprowadzanie składników wy-
wołujących te same efekty, co narkotyki uznane za nielegalne (Alcohol and Drug 
Abuse Amendments of 1986). Z tego właśnie powodu substancje są rozprowadzane 
jako „sole kąpielowe”, „kadzidła’’, „potpourri”, „przyprawy”, „żywność pocho-
dzenia roślinnego”, a w ekstremalnych przypadkach jako „odczynniki chemiczne” 
lub „barwniki”. Niejednokrotnie też zawierają ostrzeżenie: produkt nie do spożycia 

(Owens, 2012), co nie przeszkadza sprzedawcom na umieszczanie na opakowaniach 
innych napisów, np. baw się ostrożnie (enjoy with caution).

5  Jej zajawką jest fi lm rozpoczynający się wesołą melodią i pojawieniem się animowanej 
postaci w okularach przeciwsłonecznych i kapeluszu. „Poznaj Charliego” – mówi narracja. „Jest 
ćpunem i ostatnio ze względu na pracę musiał przeprowadzić się do innego miasta. Charlie nie 
może nigdzie znaleźć pojary” (marihuany). Wideo kończy się obrazem zaćpanego Charliego po 
skorzystaniu z usług Atlantis, która to giełda poleca się sloganem: „bez dodatkowych opłat za 
dostawę” i „dostarczamy następnego dnia”.

Przykładowe nazwy dopalaczy i innych narkotyków oferowanych w sieci:
 Adam (ecstasy), Apacz (fentanyl), Fasolka (MDMA), Czarna dziura (ketamina)
 Przyprawa (syntetyczna marihuana), Uśmieszek (syntetyk halucynogenny)
 Zombie (skopolamina), Mind Candy (psychostymulant), Bubble gum fun 

(syntetyczna marihuana), Tajfun (syntetyczna marihuana)
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Polskie sklepy handlujące dopalaczami niewiele różnią się od sklepów w innych 
częściach świata. Także sprzedają „odczynniki chemiczne”, „produkty kolekcjoner-
skie”, można znaleźć także „sole piorące”, „pigułki piorące” i „wyciągacze wilgo-
ci”. Na wielu witrynach widnieją także ostrzeżenia typu: „Wszystkie odczynniki 
służą do badań laboratoryjnych, analiz chemicznych lub syntez. Nie nadają się do 
spożycia przez ludzi!!!” Oferenci zabezpieczają się także uwagami o wymogu peł-
noletności kupującego.

3. Zagrożenia wynikające z e-handlu środkami 
psychoaktywnymi
Handel odurzającymi związkami w sieci przybiera coraz większą skalę, gdyż do-

stęp do narkotyków i substancji działających podobnie jest tam łatwy. Czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi tego rynku jest duża różnorodność produktów, w zasadzie 
w nieograniczonych ilościach (Reaves, 2002). Internet oferuje także fora, na których 
użytkownicy dzielą się doświadczeniami i opisują działanie poszczególnych pro-
duktów, udzielają sobie porad dotyczących sposobów i proporcji mieszania różnych 
substancji w celu uzyskania pożądanych efektów. Nierzadko są to informacje doty-
czące ukrywania przed rodzicami faktu używania narkotyków lub porady prawne 
związane z interwencją policji. Równocześnie sieć wprowadza proste zasady płat-
ności oraz szybką dostawę towaru (1–3 dni), do czego nierzadko wykorzystuje się 
legalne sieci kurierskie. 

Analizując działanie kilkudziesięciu sklepów mających w ofercie dopalacze, za-
uważyliśmy, że nie istnieją żadne metody zabezpieczające nieletniego, potencjalnego 
klienta przed zakupem. Równocześnie brak pełnych informacji co do typu produktu 
zwiększa niebezpieczeństwa zdrowotne, tym bardziej, że liczne produkty są rekla-
mowane jako substancje ziołowe, naturalne mieszanki nieszkodliwe dla zdrowia. 
Tymczasem oferowane w sieci internetowej syntetyczne kannabinoidy są łączone 
z przypadkami upośledzenia uwagi, prób samobójczych, ataków paniki, komplikacji 
oddechowych, agresji, zmian nastroju i postrzegania i paranoi (Owens, 2013). Inne 
związki wielokrotnie skutkowały hospitalizacjami i zgonami (mefedron, sole kąpie-
lowe czy odczynniki chemiczne). 

Analiza prezentowanego problemu wskazuje, że rządy większości państw nie na-
dążają z delegalizacją już przebadanych składników narkotyków syntetycznych, po-
nieważ na ich miejsce natychmiast pojawiają się nowe, jeszcze niezbadane (Louwa-
gie, 2011), jak również mają problemy z opanowaniem nielegalnego rynku narko-
tykowego w sieci. W Polsce brak jest także rzetelnych państwowych stron dających 
szerokie informacje o nowych substancjach narkotycznych.

Zasadne jest stwierdzenie, że e-handel substancjami psychoaktywnymi jest ró-
wieśnikiem Internetu, o dużej dynamice rozwojowej. Obecne metody sprzedaży są 
coraz bardziej wyrafi nowane, dyskretne i bezpieczne dla obu stron uczestniczących 
w transakcji, zwiększył się tez asortyment wystawianych produktów. W uproszcze-
niu można stwierdzić, że Internet jest obecnie w stanie zaspokoić każdą potrzebę 
konsumenta, w każdym kraju świata podłączonym do globalnej sieci. Rodzi to po-
ważne problemy prawne oraz zagrożenia społeczne i zdrowotne.
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Pędzący świat, w którym poszerzane są granice wolności do stanów zagrażają-
cych człowiekowi, pisze coraz to nowe wątki do opisywanej tu problematyki. We 
wrześniu 2013 r. witryna Atlantis zakończyła działalność z powodu „problemów 
z utrzymaniem bezpieczeństwa”, a w październiku 2013 r. większość tytułów prasy 
światowej ogłosiła zamknięcie przez FBI najstarszego sklepu internetowego ofe-
rującego narkotyki Silk Road oraz aresztowanie jego właściciela – Rossa Williama 
Ulbrighta ukrywającego się pod pseudonimem „Dread Pirate Roberts”. Tym samym 
wygrano kolejną bitwę z narkotykowym biznesem. Niestety, strony te zostały zastą-
pione przez kolejne, działające na nieco innych zasadach, co walkę z internetowym 
handlem narkotykami i dopalaczami czyni działaniem ciągłym.
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Współczesny świat cechują paradoksy: choć żyjemy coraz dłużej, to nieustannie 
wymyślamy coraz to nowe sytuacje, zachowania lub substancje, czyniące nasze życie 
– w wymiarze indywidualnym i społecznym – coraz bardziej „chore”; im więcej wie-
my o tym, co zaburza relacje społeczne, tym więcej takich problemów generujemy; 
chociaż projektujemy urządzenia wspomagające funkcjonowanie różnych sfer naszego 
życia, te same urządzenia bywają źródłem zagrożeń i uzależnień; im bardziej posze-
rzamy wolność, tym bardziej zamieniamy ją w samowolę i swawolę. Tym samym nie-
mal każdemu pozytywnemu czynowi człowieka towarzyszy jego zaprzeczenie, przy-
bierające m.in. formę zachowań ryzykownych, uzależnień, działań kompulsywnych 
lub agresji. Nierzadko negatywne zachowania i następstwa współwystępują, czyniąc 
jeszcze większe spustoszenie w zdrowiu społecznym, somatycznym i psychicznym

Czynimy tę uwagę, gdyż kluczowe zagrożenia dla człowieka generuje on sam, 
a jego życie w wieku XXI, wieku technologii i nienasyconej żądzy posiadania jest peł-
ne rozlicznych stresów, agresji i samodestrukcji. Jak pisze Erich Fromm: „Ponieważ 
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społeczeństwo, w którym żyjemy, owładnięte jest pragnieniem nabywania własności 
i opanowane głodem zysku, przeto rzadko udaje nam się dostrzec świadectwa egzy-
stencjalnego modus bycia, a większość ludzi postrzega modus posiadania jako naj-
bardziej naturalny sposób urzeczywistniania egzystencji […]” (Fromm, 2012, s. 47). 
Wskażmy także, że właśnie relacje do świata, w którym „konstrukcje materialne” stają 
się coraz częściej kluczowym czynnikiem „defi niowania” pozycji i wartości człowie-
ka, są powodem tego, że on sam staje wobec stresu sprostania temu wymaganiu.

Interesujące odniesienie do współczesnych zagrożeń znajdujemy także u Jana Bor-
kowskiego, który zwraca uwagę, że współczesny człowiek jest nie tylko zagrożony, 
ale także… niebezpieczny. Autor ten wskazuje, iż „[…] zagrożenie to każdy czynnik, 
zjawisko, proces przyrodniczy i (lub) cywilizacyjny posiadający potencjał destruk-
cyjny, który w określonych, szeroko pojętych sytuacjach trudnych może zaszkodzić 
istotnym wartościom materialnym i (lub) niematerialnym” (Borkowski, 2011, s. 15).

W świetle licznej literatury tematu czynniki zagrażające człowiekowi można ska-
talogować jako materialne i niematerialne, przy czym do tych pierwszych zaliczymy 
m.in. przemoc fi zyczną, narkotyki, alkohol, przestępczość, wojny, terroryzm, bezrobo-
cie; do drugich zaś m.in. uzależnienie od człowieka, destrukcyjne ideologie, przemoc 
psychiczną, przeciążenie cyfrowe. Istnieją też zagrożenia z pogranicza obu grup, jak 
np. uzależnienia behawioralne. Niekiedy to, co zagraża człowiekowi, określane jest 
jako patologia społeczna (odstępstwo od normy), w wyniku czego na jednostkę (nie-
rzadko grupę społeczną, np. rodzinę) oddziałuje konglomerat założonych zagrożeń, 
w wyniku czego jednostki słabsze stają się ofi arami takiej destrukcji. Gdyby poszu-
kiwać najczęściej występujących zaburzeń zagrażających człowiekowi w sferze psy-
chicznej i/lub somatycznej, to jest nią agresja. Zwróćmy zatem uwagę na niektóre jej 
przejawy, które udało nam się zidentyfi kować w pierwszej dekadzie marca 2014 r.:

bandyckie zachowania na meczu Jagiellonia Białystok–Legia Warszawa, co • 
doprowadziło do jego przerwania i koniecznej interwencji dużych formacji 
policji,
wielokrotny przekaz medialny z przejawami różnorodnych form przemocy • 
towarzyszący rosyjskiemu najazdowi na Ukrainę, ukazujący nie tylko jej bru-
talność, ale także bezsilność społeczności międzynarodowej1,
język agresji w polskiej polityce, daleki od koncyliacyjności i sporu przez • 
dialog,
agresję na drogach: zajeżdżanie, wymyślanie, wygrażanie i agresywne gesty,• 
nowe gry komputerowe, gdzie zabijanie jest najskuteczniejszym sposobem • 
przetrwania „na polu walki”.

• 
W literaturze tematu zachowania agresywne są ukazywane jako cecha współczes-

nych czasów, przy czym to, co charakterystyczne dla ostatnich dekad, to pojawienie 

1  Zdarzeniom tym towarzyszy refl eksja o silnym podtekście i etiologii agresji fi zycznej w sy-
stemach kłamstwa, które są charakterystyczne dla turańskiego modelu władzy, charakteryzującego 
się oligarchizacją władzy i typem bezwzględnego przywódcy. Jest wielce interesujące, że w świe-
cie upowszechnienia demokracji niektóre systemy państwowe konsekwentnie zachowują totalne 
modele władzy, dla których różnorodne formy systemowej przemocy są standardowym modelem 
oddziaływania na społeczeństwo i otoczenie zewnętrzne. 
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się zupełnie nowych typów agresji, np. cyberagresji, stalkingu, gromingu, agresyw-
nej reklamy. Ich mnogość, nasilenie oraz ujawnianie się w niemal wszystkich gru-
pach wiekowych społeczeństwa zachęca do badania etiologii tego zjawiska.
 
Grafi ka 1. Kluczowe cechy współczesnych zagrożeń agresją

 

Źródło: opracowanie własne.

Choć agresja od lat skupia uwagę badaczy zainteresowanych ludzkim zacho-
waniem, to do tej pory nie udało się znaleźć jednolitej defi nicji oraz koncepcji wy-
jaśniającej owo zjawisko w perspektywie psychologiczno-społecznej, choć wydaje 
się zasadne, że sama przestrzeń społeczna, typy życia ekonomicznego oraz modele 
życia społecznego człowieka tworzą przesłanki dla agresywnych postaw człowieka, 
z których w tym miejscu wymieniamy pięć:

praca• , jednak z kluczowych potrzeb człowieka przyjęła wiele antyhuma-
nistycznych obliczy: np. pracoholizm, nowe formy wyzysku, tzw. umowy 
śmieciowe, bezrobocie, migracje ekonomiczne,
rodzina• , jako kluczowa forma zbiorowego funkcjonowania człowieka, prze-
chodzi wielowymiarowy kryzys (rozwody, agresja jako forma rozładowania 
kryzysów małżeńskich, związki partnerskie, rozłąka),
dychotomizm społeczno-ekonomiczny•  (np. rozwój społeczny według modelu 
4xB – biedni biednieją, bogaci się bogacą),
przyspieszone dorastanie•  (jako wynik „chemicznego” żywienia dzieci i silne-
go oddziaływania technologii medialnych),
agresja systemowa• , w której instytucje państwa lub model jego funkcjonowa-
nia oparty jest na agresji i przemocy.

Potocznie zachowania agresywne rozumie się jako wrogie, mające na celu wy-
rządzenie komuś krzywdy: fi zycznej lub psychicznej. Większość badaczy uważa, że 
o agresji można mówić tylko wtedy, kiedy towarzyszy jej wyraźna intencja skrzyw-
dzenia kogoś (Kenric, Neuberg, Cialdini, 2002, s. 487). Inni naukowcy rozpatrują ją 
natomiast niezależnie od intencji, traktując jako narzędzie do osiągnięcia osobistych 
celów danej osoby (Hamer, 2005, s. 76). Bez względu na to, jaką perspektywę ana-
lityczną przyjmiemy, dostrzegamy, że wynikiem agresji są wielowymiarowe straty, 
z których część ujawnia się natychmiast, inne zaś mogą towarzyszyć człowiekowi 
przez wiele lat, a nawet przez całe życie.

Powszechność medialnego 
przekazu agresji – TV, kino

Coraz niższy wiek kontaktu 
z agresją

Nowe typy agresji (cyberagresja) Język nienawiści w polityce 
i kontaktach społecznych
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Trudność zidentyfi kowania 
rzeczywistego agresora
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1. Jakie są i gdzie tkwią współczesne źródła agresji?
Istnieje wiele koncepcji poszukujących odpowiedzi na to pytanie. Od wieków 

naukowcy zastanawiają się nad potencjałem agresji. Niektórzy uważają że jest 
wrodzoną, instynktowną cechą człowieka, inni z przekonaniem argumentują, że 
zachowań agresywnych trzeba się nauczyć (Skorny, 1989, s. 188). Teorie te moż-
na uporządkować w dwóch podstawowych grupach: teorie psychospołeczne oraz 
biologiczne. Podkreślmy w tym miejscu, że specyfi ka agresji zmusza badaczy do 
diagnozowania zupełnie odmiennych uwarunkowań i przebiegów „stanów agresji”: 
innych uwarunkowań będziemy poszukiwać w diagnozie agresji skierowanej wobec 
zwolenników demokracji w Afganistanie, ze strony sił radykalnych ideologicznie, 
innej w „zderzeniach” kibiców drużyn piłkarskich, jeszcze innej w agresywnych 
postawach internautów. Ale mimo tych różnic dostrzec można pewne „podkłady”, 
które pomimo odmiennego oblicza zachowań agresywnych wskazują na istnienie 
czynników pierwotnych, wspólnych, podobieństw rozwoju stanu prowadzącego 
w ostateczności do agresywnego ataku.

Stąd np. rozmaite sposoby wyjaśnienia przyczyn przemocy, do której dochodzi 
choćby między członkami rodziny, są użyteczne, ponieważ podkreślają różnorod-
ność czynników uwikłanych w występowanie tego zjawiska. Podobnie jest w przy-
padku badania grup subkulturowych pseudokibiców, jak również diagnozowania 
„potencjałów agresji” w siłach politycznych i ideologicznych.

Zasadne jest także wskazanie, że człowiek ma wewnętrzne „cechy agresora”, 
które powinniśmy rozumieć nie jako pewność jej wystąpienia, lecz jej potencjal-
ność. Podobnie dysponujemy potencjałami do uzależnienia się, a ich „uruchomie-
nie” jest splotem wielu czynników. 

Tabela 1. „Uruchamianie” potencjałów agresji przez czynniki zewnętrzne – 
przykłady2

Stan zewnętrzny Obserwowane reakcje
Długie przebywanie w obecno-
ści tych samych żołnierzy na 
posterunku w sytuacji zagroże-
nia zewnętrznego (polski bata-
lion, siła UNPROFOR na ternie 
b. Jugosławii)

– agresja słowna w relacjach między żołnierzami,
– przepychanki,
– wyszydzanie drugiej osoby i obrażanie jej bliskich,
– próba pobicia,
– ciężkie zranienie żołnierza, w wyniku czego ofi ara 

umiera
Długotrwałe używanie 
amfetaminy

– agresywne zachowania syna wobec rodziców,
– kradzieże mienia domowego,
– fi zyczne wymuszanie na matce pieniędzy,
– ciężkie pobicie ojca stającego w obronie matki

Brak modelowania relacji 
dziecko–technologie cyfrowe – 
powtarzające się wielogodzinne 
granie

– agresja słowna wobec rodziców,
– fi zyczne przeciwstawianie się próbom 

ograniczenia grania,
– atak fi zyczny na matkę z użyciem noża

Źródło: opracowanie własne.

2  Na podstawie badań i analiz własnych wynikających z praktyki zawodowej odpowiednio 
z lat 1996, 2009, 2010.
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Prezentując w poniższych – z konieczności skrótowych – analizach biologiczne 
przyczyny uwikłane w występowanie agresji, skorzystaliśmy z kilku modeli teore-
tycznych.

2. Agresja jako tendencja wrodzona
Jednym z pierwszych psychologów, którzy analizowali agresję w tej perspekty-

wie, a następnie nadali temu szeroki wymiar teoretyczny, był Zygmunt Freud. Przyj-
mował on, że od momentu narodzin człowiek ma dwa przeciwstawne instynkty: 
instynkt życia (Eros), który sprzyja temu, że jednostka rozwija się i utrzymuje przy 
życiu, oraz instynkt śmierci (Tanatos) działający w kierunku samozniszczenia da-
nej jednostki. Sądził on, że instynkt śmierci często zostaje skierowany na zewnątrz, 
przeciw otaczającemu światu, w postaci agresji wobec innych. Według Z. Freuda, 
energia służąca instynktowi śmierci jest nieustannie generowana w organizmie czło-
wieka, a jeśli nie może „wyładować się” w małych dawkach i w sposób akcepto-
wany społecznie, to będzie się ona gromadzić i w końcu rozładuje się w skrajnej 
i nieakceptowanej społecznie postaci (Zimbadro, Ruch, 1998, s. 584). Freud przed-
stawił obrazowo tę energię, przyrównując ją do wody gromadzącej się w zbiorniku 
i wylewającej się zeń w końcu w jakimś agresywnym czynie. Może ona jednak być 
„odprowadzana” w różne bardziej „bezpieczne” sposoby, włączając tu katharsis, 
w których to emocje są wyrażane z pełną intensywnością, np. za pomocą płaczu, 
słów, zachowań werbalnych lub też innych środków symbolicznych. Pewne popar-
cie eksperymentalne dla tej koncepcji można znaleźć w badaniach Wiliama Searsa 
oraz Geoffreya Megargee. Przypomnijmy jednak, że teoria Z. Freuda, pomimo pew-
nych potwierdzających ją danych, jest krytykowana przez wielu psychologów za to, 
że nie określa dokładnie czynników, którymi można by się posłużyć w celu przewi-
dywania wystąpienia agresji lub też kierunku i formy, jakie ona przyjmie (Browne, 
Herbert, s. 41).

Autorem innej teorii kładącej nacisk na wrodzony charakter agresji jest znany 
etolog Konrad Lorenz. Opierając się na badaniach przeprowadzonych na zwierzę-
tach, wysunął on twierdzenie, że „agresja jest spontaniczną wrodzoną gotowością 
do walki, która jest niezbędna dla przetrwania organizmu” (Zimbadro, Ruch, 1998, 
s. 584). Jednakże u innych gatunków akty agresji między osobnikami należącymi 
do tego samego gatunku rzadko powodują ich rzeczywiste obrażenia lub śmierć, 
ponieważ jedno ze zwierząt w końcu sygnalizuje poddanie się czy uległość, co np. 
widzimy w sforach dzikich psów, stadach lwów. Można przyjąć, że agresja jest tam 
sposobem hierarchizacji pozycji grupowej. Według Konrada Lorenza, w relacjach 
między ludźmi utracono te sposoby hamowania agresji, zachowując jednocześnie 
instynkt agresji oraz zdolność eskalowania jej aż do krytycznego fi nału. Pomimo 
tego, że badacz stara się udokumentować analogię między agresją u ludzi i zwierząt, 
to nie ulega wątpliwości, że istnieją między nimi zasadnicze różnice. Po pierwsze, ze 
względu na charakterystyczne dla ludzi zdolności pamiętania i oceniania, ich działa-
nia są często reakcją na wspomnienia i wyobrażenia, a nie na aktualną sytuację. Po 
drugie, ze względu na swą umiejętność sporządzania narzędzi i zdolność planowania 
mogą oni rozmyślnie wyrządzać niemal nieograniczone szkody i krzywdy, nawet 
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nie przeżywając agresywnych uczuć i nie wchodząc w osobiste interakcje ze swoimi 
ofi arami. Dodajmy także, że dziełem człowieka może być uruchomienie rozlicznych 
aktów agresji, które raz zainicjowane nie wymagają już kolejnych udziałów spraw-
cy, np. jako cyberagresja. Na uwagę zasługuje fakt, iż bardziej systematyczne obser-
wacje wykazały, że jedyna podana przez Konrada Lorenza różnica między ludźmi 
a zwierzętami w rzeczywistości nie istnieje. Reakcje zwierząt na uległe zachowanie 
ze strony innych są bardzo zróżnicowane, podobnie jak u ludzi. Trudno jest przewi-
dzieć, w jakich okolicznościach oznaki słabości i uległości będą wywoływać współ-
czucie, a w jakich będą one po prostu pobudzać do jeszcze intensywniejszych aktów 
przemocy (tamże, s. 589).

Współcześnie koncepcję wrodzonych uwarunkowań biologicznych traktuje się 
z dystansem, gdyż pojęcia genetycznej czy biologicznej „niższości” zostały raz na 
zawsze skompromitowane przez ludobójstwo jako metodę wprowadzenia „czystości 
rasowej”. Może dlatego nadal panuje powszechne przekonanie, że w genezie agre-
sywności zasadniczą rolę spełniają czynniki społeczne i środowiskowe. Sądzić jed-
nak należy, że same warunki społeczne czy środowiskowe nie dają jeszcze podstawy 
do przewidzenia, czy ktoś stanie się sprawcą przemocy czy też nie?

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi agresji jest typ osobowości, 
a z badań osobowości wynika, że osoby łamiące prawo różnią się pod względem 
psychologicznym od tak zwanych ludzi uczciwych. 

Znane są np. – a obejmujące tysiące chłopców – spektakularne badania dowo-
dzące, iż młodociani przestępcy, jeszcze na trzy lata przed tym, zanim wkroczyli na 
drogę przestępstwa, różnili się od kolegów brakiem stabilności, wrogością, impul-
sywnością, drażliwością, egocentryzmem i brakiem zadowolenia. Inne badania re-
trospektywne, obejmujące sześć tysięcy uczniów, wykazały po siedmiu latach kore-
lację między zaburzeniami osobowości w dzieciństwie a późniejszą przestępczością 
(Górska, 2002, s. 2).

Przyjmuje się zatem, że czynniki osobowościowe mogą być istotnym predykto-
rem zachowań agresywnych, a czynniki środowiskowe mogą je wyraźnie wzmac-
niać.

3. Fizjologiczne podłoże agresji
W literaturze tematu nie brakuje także stanowisk sugerujących, iż agresja jest 

zjawiskiem wrodzonym, jak również opinii wskazujących na model wyuczenia. 
Jeszcze inni badacze stawiają tezę, że przychodzi ona nam instynktownie. Prowa-
dzone w wielu ośrodkach badania poszukują istotnych wskazówek co do faktycznej 
siły i znaczenia czynników sprawczych agresji. 

Ale jak jest naprawdę? 

Przestępcy są asertywni, agresywni, niekonwencjonalni, ekstrawertywni i nieprzysto-
sowani. Na typową osobowość kryminogenną składały się: brak poszanowania wartości, 
niedostosowanie społeczne, brak skłonności do konformizmu i niezrozumienie kontroli 
społecznej.
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Poszukując tej odpowiedzi, od ponad 100 lat pojawiają się w literaturze tema-
tu studia i analizy wskazujące, że źródła zachowań agresywnych człowieka mogą 
tkwić w mechanizmach i strukturach funkcjonowania mózgu. Może to być m.in. 
związane ze schorzeniami obejmującymi układ limbiczny lub płat skroniowy, gdzie 
u osób z taką dolegliwością stwierdza się tzw. zespół braku kontroli, charaktery-
zujący się bezsensowną brutalnością, patologicznym podnieceniem, napaściami 
seksualnymi lub wielokrotnym powodowaniem poważnych wypadków samocho-
dowych (Moir, Jesel, 1998, s. 85). Podkreślmy jednak, że pomimo mnogości opra-
cowań, materiał dowodowy świadczący o dziedzicznym podłożu agresywności nie 
jest jednoznaczny. Popularna koncepcja „złych genów” czy „złej krwi” uzyskała 
poparcie w wynikach wczesnych badań, lecz w późniejszych analizach otrzymanych 
wyników stwierdzano, że wyprowadzane wnioski były czasami tendencyjne i nie-
rzetelne. Z kolei w latach 60. XX w. u 3% badanych mężczyzn przebywających na 
leczeniu w więziennych szpitalach psychiatrycznych wykryto obecność dodatkowe-
go chromosomu Y. Chociaż statystycznie istotny procent pensjonariuszy zakładów 
karnych i psychiatrycznych należy do typu XYY, to jednak liczby te są zbyt małe 
i osoby te nie wykazują bardziej agresywnego zachowania niż inni pensjonariusze. 
Dalsze badania na większej próbie z populacji wykazały, że większość nosicieli do-
datkowego chromosomu Y stanowią ludzie, u których nie zanotowano przejawów 
agresji wykraczających poza normę statystyczną (Szymborski, 1996, s. 23). Badania 
mające na celu udowodnienie genetycznych uwarunkowań agresji są jednak nadal 
prowadzone. Być może zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie badań 
nad ludzkim DNA już wkrótce umożliwi rozstrzygnięcie roli genów w mechani-
zmach agresji. 

4. Neurologiczne oraz chemiczne uwarunkowania 
zachowań agresywnych
Wszelkie zachowania agresywne człowieka mają swój początek w ciele migda-

łowatym, a intensywne pobudzanie tego obszaru kory mózgowej potrafi  przemienić 
potulne i spokojne zwierzęta w agresywne bestie. Analogicznie – zwierzęta łagod-
nieją po przerwaniu dopływu owej stymulacji do ciała migdałowatego (Moir, Jesel, 
1998, s. 87), co rzetelnie wyjaśniają w swoich pracach Anne Moir i David Jesel. 
Wpływ czynników społecznych na tę zależność daje się zauważyć wśród małp człe-
kokształtnych. Jeżeli obszar ciała migdałowatego u samca małpy zostanie podraż-
niony i dany osobnik będzie przebywał w obecności innych członków jego grupy, 
wówczas zachowanie samca będzie uwarunkowane pozycją w hierarchii, jaką zaj-
muje osobnik stojący najbliżej niego w stosunku do danego samca. Jeżeli ten osob-
nik będzie stał niżej w danej hierarchii, wtedy samiec zaatakuje go. W przypadku 
gdy ten sam osobnik będzie stał wyżej w tej hierarchii, samiec przygotuje się do 
ucieczki. 

W teoriach neurologicznych odpowiedzialnością za agresję „obwinia się” uszko-
dzenie w obrębie płatów czołowych i skroniowych. Jak wiemy, te pierwsze są od-
powiedzialne za nasze plany i działania, drugie natomiast za świadomość i samo-
świadomość. W zależności od miejsca uszkodzenia mamy do czynienia z innymi 
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konsekwencjami. Uszkodzenie lewego płata czołowego oraz obu skroniowych po-
woduje wyzwolenie agresji, ponieważ kontrolują one emocje powstające w ciele 
migdałowatym (Górska, 2000, s. 2). 

Zwolennicy opisywanego tu wyjaśnienia uważają, iż brutalne, impulsywne, nie-
czułe i bezmyślne zachowanie ma związek z uszkodzeniami w obrębie płatów czoło-
wych lub układu limbicznego, a także płatów skroniowych; zaburzenia występujące 
w tych ostatnich mogą być również powodem dewiacji seksualnych. 

Z kolei według Jamesa Dabbsa, przyczyną zachowań agresywnych jest testoste-
ron. Ustalił on, iż stężenie wolnego testosteronu było przyczyną popełniana agre-
sywnych przestępstw u 11 z 22 badanych (Gilbert, 1999, s. 67). Nie można jednak 
zapomnieć o innych czynnikach wpływających na ten rodzaj zachowań, np. hor-
mony odpowiedzialne są za kształtowanie ogólnych wzorców zachowania, nato-
miast neuroprzekaźniki mobilizują organizm do konkretnych działań, umożliwiając 
łączność między różnymi obszarami mózgu. Kontrola naszych emocji i motywacji 
zależna jest od neuroprzekaźników wydzielanych na szlakach neuronalnych w ukła-
dzie limbicznym i pniu mózgu – szczególnie ważną rolę w regulacji zachowań agre-
sywnych spełnia serotonina. Ciekawy jest również fakt, iż u kobiet cierpiących na 
„zespół napięcia przedmiesiączkowego” spada poziom tego neuroprzekaźnika, co 
może wpływać na liczbę popełnionych przez nie przestępstw w tym czasie (Rutter, 
1998, s. 78).

Poszukiwanie źródeł agresji doprowadziły do prowadzenia różnorodnych badań, 
zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, które dotyczyły biochemii zachowań 
agresywnych. Okazało się, że tego typu reakcjom sprzyja niskie stężenie metabolitu 
(produktu przemian) serotoniny w płynie mózgowo rdzeniowym (Toch, 1969, s. 66). 
W prowadzonych testach stwierdzono np. niski poziom serotoniny u amerykańskich 
żołnierzy, którzy nie umieli panować nad zachowaniami agresywnymi, dzieci znę-
cającymi się nad zwierzętami, ludzi impulsywnych oraz tych, którzy dokonywali 
aktów autodestrukcji. Badania wykazały również, iż poziom serotoniny jest zależny 
od czynników biologicznych oraz środowiskowych, generalnie jednak jest on wyż-
szy u mężczyzn o 20–30% niż u kobiet (Moir, Jesel, 1998, s. 56).

Związek między zachowaniami agresywnymi a poziomem serotoniny nie jest 
prosty. Powołując się na badania Coccaro, badacze Olivier i Oorschot podkreślają, że 
agresja jest pozytywnie związana z aktywnością serotoninergiczną, odwrotna relacja 
istnieje zaś między aktywnością serotoninergiczną a impulsywną agresją o charakte-
rze przemocowym (Kenric, Neuberg, Cialdini, 2002 s. 501). Lewis podaje korelację 
między wysokim poziomem serotoniny we krwi a agresywnością, natomiast Gove-
asa i współpracownicy wykazali odwrotną korelację między agresją a poziomem 
serotoniny we krwi u osób z zaburzeniami osobowości, co według autorów, może 
odzwierciedlać podobną zmianę w centralnym systemie serotoninergicznym. Istotną 

Cytowani już Anne Moir i David Jessel, dokonując przeglądu badań mózgu u prze-
stępców, wyrażają pogląd, że stopień uszkodzenia mózgu jest proporcjonalny do ciężko-
ści dokonanego przestępstwa. Badania tych autorów dowodzą, iż 90% z 2000 recydywi-
stów miało uszkodzenia organiczne głównie na poziomie płatów czołowych.
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rolę w poziomie serotoniny odgrywają również czynniki dotyczące sytuacji ekono-
micznej danej rodziny, rodzaju diety, a także poziom stresu oraz wszelkie czynni-
ki społeczno-ekonomiczne. Uważa się, że osoby bardziej impulsywne mają niższy 
poziom serotoniny. Niezbędne aminokwasy potrzebne do wytworzenia serotoniny 
można dostarczyć organizmowi jedynie z pożywieniem. Faktem jest, że poziom se-
rotoniny spada, gdy nie jemy. Stąd związek między głodem i agresją (Rutter, 1998, 
s. 45). 

Zaobserwowano również zmianę poziomu serotoniny wraz z wiekiem, i tak: po-
ziom ten jest wysoki w wieku niemowlęcym, zaczyna spadać w trudnym okresie 
dojrzewania, po czym znów wzrasta. Ze względu na to, iż u osób impulsywnych, 
u których zwykle występuje niskie stężenie serotoniny, uszkodzone są mechanizmy 
odpowiadające za stężenie glukozy. Tym samym stężenie insuliny jest wysokie i to 
w rezultacie prowadzi do agresji. Również niskie stężenie adrenaliny i kortyzolu 
(siatkowaty układ aktywujący) powoduje tego typu zachowania (Moir, Jesel, 1993, 
s. 56). Uważa się także, że przestępca potrzebuje analogicznie mocniejszego bodźca 
do uzyskania tego samego efektu niż osoba niemająca konfl iktu z prawem. W bada-
niach dowiedziono także, że w każdej z półkul występuje inne stężenie neuroprze-
kaźników – w prawej występuje więcej serotoniny i noradrenaliny, które są odpo-
wiedzialne za wywoływanie i powstrzymywanie emocji, natomiast lewa podlega 
kontroli dopaminy, która to zarządza koncentracją oraz uwagą selektywną, decy-
dując o momencie powściągania i kontrolowania emocji prawej półkuli. Dopamina 
powoduje hamowanie impulsów i tym samym dalsze niepożądane społecznie zacho-
wania (Zimbardo, 1998, s. 584). 

Dla chemii mózgu ważne jest także obniżone stężenie glukozy. U osób poryw-
czych i impulsywnych z niskim stężeniem serotoniny mechanizmy utrzymujące od-
powiednie stężenie glukozy są uszkodzone. Wiemy już, że wysokie stężenie insuliny 
i niedobór glukozy we krwi występują u osób agresywnych i jednostek aspołecznych. 
Przypuszcza się, że istnieje związek między stężeniem serotoniny, spożywaniem al-
koholu i przestępczością, chociaż hipoteza ta wymaga jeszcze uściśleń. Nie można 
zapomnieć również o siatkowatym układzie aktywującym, działającym sprawniej 
u kobiet niż u mężczyzn. Tu istotne znaczenie ma adrenalina – im wyższe jest jej 
stężenie we krwi i w moczu, tym silniejszy okazuje się stres, na który reagujemy. 
Liczne badania wykazały, że ludzie, w których moczu i krwi znajduje się mniej ad-
renaliny, są na ogół bardziej agresywni i mają skłonności niszczycielskie (Gromska, 
2002, s. 241). Okazuje się iż brutalny przestępca potrzebuje silniejszego pobudzenia 
niż przeciętny człowiek (Gelles, 2000, s. 67).

Jak już nadmieniliśmy, niedobór serotoniny powoduje ten sam skutek, co nadmiar 
testosteronu w organizmie, czyli podwyższony poziom agresji (Zimbardo, 1998, 
s. 592). U więźniów skazanych za przestępstwa dokonane z użyciem przemocy fi zycz-
nej stwierdzono wyższy poziom testosteronu niż u innych skazanych. Na tej podstawie 
widoczna jest więc analogiczna zależność, która dotyczy mężczyzn, jak i kobiet. Na-
suwa się pytanie o to, czy w związku z tym, że mężczyźni mają wyższy poziom testo-
steronu, są bardziej agresywni niż kobiety? Eksperymenty oraz badania laboratoryjne 
przeprowadzone przez Eleanor Maccoby i Carol Jacklin, które objęły dzieci pocho-
dzące z różnych klas społecznych i kultur, dowodzą prawdziwości tej tezy (Aronson, 
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2006, s. 56). Dowiedli oni, że bez względu na okoliczności chłopcy mają tendencję do 
zachowań bardziej agresywnych niż dziewczęta. Ponadto zależność ta jest widoczna, 
jak już wcześniej wspomnieliśmy, u dorosłych przestępców, gdzie w przeważającej 
większości to mężczyźni popełniają przestępstwa z użyciem przemocy fi zycznej 
(morderstwa czy napady), przy czym kobiety są zwykle winne w przestępstwach po-
pełnionych przeciwko mieniu (kradzieże czy fałszerstwa) (Herzberger, 1999, s. 56). 
Co zatem stanowi przyczynę stwierdzonych różnic? Czy mają one charakter spo-
łeczny, czy też biologiczny? Na te pytania ciągle szukamy odpowiedzi, ale według 
Jamesa Wilsona i Richarda Hermsteina, istniejące różnice dotyczące nasilenia agre-
sji między płciami mają swoje podłoże biologiczne (Gilbert, 1999, s. 45). 

W najnowszych pozycjach literatury tematu oraz wystąpieniach konferencyjnych 
znaleźliśmy także inne sugestie dotyczące możliwych przyczyn wzrostu zachowań 
agresywnych nastolatków:

• spożywanie znacznych ilości produktów zawierających duże dawki substan-
cji konserwujących, barwników i innej chemii,

• odwzorowanie zachowań agresywnych dostrzeganych w mediach i życiu 
społecznym,

• powielanie wzorów agresji z agresywnych gier komputerowych i siecio-
wych,

• przemęczenie organizmu młodych ludzi jako wynik krótszego snu,
• zwieszenie agresji w tzw. rodzinach problemowych.
Z licznych badań wiemy, iż mężczyźni niezależnie od kultury wyraźnie częściej 

wykazują zachowania agresywne, a na podstawie danych dotyczących liczby po-
pełnionych zbrodni i przestępstw można wywnioskować, że na 9 przestępców płci 
męskiej przypada 1 kobieta. Podobnie mężczyźni częściej ryzykują z alkoholem, 
papierosami oraz narkotykami, np. w Polsce w grupie powyżej 16 lat około 70% 
eksperymentujących z narkotykami to właśnie mężczyźni. Jednak Alice Eagly i Va-
lerie Steffen na podstawie przeglądu dotychczasowych badań twierdzą, że nie ma 
w tym przypadku tak istotnych różnic między płciami (Aronson, 2006, s. 50).

Podsumowując czynniki determinujące genetycznie przestępczość, należy wy-
mienić: niską inteligencję, niską podatność mózgu na pobudzenie, niskie stężenie 
serotoniny, urazy i choroby w życiu osobniczym oraz negatywne wpływy środowi-
ska (powielanie wzorów agresji3). Są to współczynniki zachowania.

3  Teoria społecznego uczenia się: rozwinięta przez Alberta Bandurę (1973), człowiek uczy się 
zachowań agresywnych wskutek otrzymywania nagród za takie zachowania albo obserwowania, 
jak ktoś inny jest za nie nagradzany.

Przez ostatnie 35 lat nie nastąpił wzrost popełnianych przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu wśród populacji kobiet (biorąc pod uwagę oczywiście dane dotyczące populacji 
męskiej), natomiast wzrosła liczba popełnianych przez nie przestępstw bez użycia przemocy 
fi zycznej. Może być to związane z radykalną zmianą roli, jaką kobieta pełni w społeczeń-
stwie. Inni badacze zwracają uwagę na szczególnie szybki wzrost zachowań agresywnych 
młodych nastolatek oraz fakt, że agresja fi zyczna w wykonaniu dziewcząt jest niemal tak 
intensywna, jak chłopców.
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5. Alkohol i agresja
Na podstawie obserwacji i badań naukowych dowiedziono, że 75% podejrzanych 

o popełnienie przestępstwa (takich jak napady, gwałty czy morderstwa) jest w trak-
cie zatrzymania pod wpływem alkoholu (Zimbardo, 1998, s. 600). Dzieje się tak, 
ponieważ alkohol skutecznie znosi hamulce, odsłaniając wszelkie pierwotne dążenia 
i pragnienia4. Działa jak środek zmniejszający opory wobec zachowań potępianych 
przez społeczeństwo. Wyzwoli on tym samym agresję u człowieka do niej skłonnym 
i analogicznie spokój i czułość u kogoś, kto tęskni za bliskością. Alkohol najwyraź-
niej zakłóca normalne mechanizmy przetwarzania informacji (Kinney, 1996, s. 35).

Wiemy już, ze przypadki nadużyć seksualnych wobec dzieci5 lub ich zaniedbywa-
nia emocjonalnego, ekonomicznego, edukacyjnego, biologicznego są wyraźnie częst-
sze wśród kobiet z problemami alkoholowymi niż wśród kobiet niemających takiego 
problemu. Natomiast wątpliwe jest wiązanie agresji z wiktymizacją w dzieciństwie, 
a późniejszym nadużywaniem alkoholu przez mężczyzn. W świetle znanych badań 
nawet dzieci, które były jedynie świadkami przemocy w rodzinie, mogą uczyć się 
naśladowania ról agresorów lub ofi ar przekazywanych przez kolejne generacje. 

6. Czy warunki zewnętrzne, ból oraz niewygoda mogą 
być przyczyną zachowań agresywnych?
Do najlepiej zbadanych pozaspołecznych czynników środowiskowych wyzwa-

lających agresywne relacje należy wysoka temperatura. Jej wpływ na agresję po-
twierdzają nie tylko potoczne obserwacje i badania eksperymentalne, ale także sta-
tystyki – najwięcej brutalnych przestępstw popełnianych jest w tych stanach USA, 
w których lata są długie i gorące. Wiele badań wskazuje także niekorzystną rolę 
stłoczenia, na co zwrócono uwagę po raz pierwszy, obserwując wybuchy agresji 
u szczurów zmuszonych do przebywania w zatłoczonych klatkach (Kenric, Neu-
berg, Cialdini, 2002, s. 498).

Podobnie można się odwołać do przykładu ludzi przebywających w więzie-
niach i wywołujących bunty, w których najczęstszego ich powodu dopatruje się 
w nadmiernym stłoczeniu prowadzącym do niekontrolowanej agresji. Według badań 

4  Według licznych badań, istnieje dwukierunkowy związek między alkoholem i przemocą 
(zob. A.J. Reiss Jr., J.A. Roth, red., Understanding and Preventing Violence, vol. 3. DC: National 
Academy Press, Washington, 1994). Wynika z nich, że nie tylko spożywanie alkoholu może sprzy-
jać agresywności, ale także ofi ary przemocy mogą wypijać nadmierne ilości alkoholu. 

5  Takie tezy znajdziemy w omówieniu badań zaprezentowanych przez B.A. Millera, Investi-
gating links between childhood victimization and alcohol problems, [w:] S.E. Martin (red.), Alco-
hol and Interpersonal Violence, „NIAAA Research Monograph” 1993, nr 24, s. 315–323.

Długotrwałe korki samochodowe oraz niekorzystne sytuacje na drodze są silnym stymu-
latorem zewnętrznym zachowań agresywnych. Dostrzega się także związek agresji słownej i 
fi zycznej z tymi zgromadzeniami, gdzie dochodzi do konfrontacji zespołowej – np. trybuny, 
na których znajdują się kibice przeciwnych zespołów.
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Leonarda Berkowitza, które objęły grupę studentów, stwierdzono, że ci, którzy mieli 
zanurzona rękę w zimnej wodzie, częściej reagowali agresją na osoby stojące w po-
bliżu (Aronson, 2006, s. 69). Stwierdzono również, że takie czynniki, jak upał, za-
nieczyszczenie powietrza czy niska wilgotność mogą również wpływać na zwięk-
szenie się tendencji do agresji wśród ludzi. Ciekawy eksperyment przeprowadzili 
w warunkach laboratoryjnych William Griffi tt i Russell Veitch. Badanych studen-
tów podzielono na dwie grupy, które umieszczono w osobnych pokojach, w których 
panowała różna temperatura (w jednym normalna, w drugim 27 stopni Celsjusza). 
Badani przebywający w „przegrzanym” pokoju mówili o narastającej w nich agresji 
oraz niechęci do osób, które mieli ocenić i opisać (Kenric, Neuberg, Cialdini, 2002, 
s. 498).

***
Wszystkie czynniki psychospołeczne i środowiskowe związane z kształtowa-

niem i regulacją zachowań agresywnych pozostają we wzajemnych zależnościach, 
a także w interakcjach z czynnikami biologicznymi. Nie jesteśmy w stanie do końca 
zrozumieć wszystkich czynników wywołujących zjawisko zachowań agresywnych. 
Jednakże nasza wiedza na ten temat jest już wystarczająco duża, aby podjąć próby 
zapobiegania agresji, możemy podejmować coraz skuteczniejsze interwencje w po-
staci doradztwa psychologicznego dla rodzin i osób szczególnie zagrożonych.

Rozmaite sposoby wyjaśniania przyczyn agresji są użyteczne dlatego, że podkre-
ślają różnorodność czynników uwikłanych w występowanie przemocy. Paul Gilbert 
uważa, że przemoc nie może być objaśniona za pomocą pojedynczego czynnika, jest 
bowiem zjawiskiem wieloaspektowym (Gilbert, 1999, s. 35). Natomiast Irena Pospi-
szyl – podobnie jak wielu innych badaczy – jest zdania, że nie ma potrzeby szukać 
szczególnych klinicznych uzasadnień dla motywów stosowania przemocy (aczkolwiek 
z całą pewnością one również występują), wystarczy powiedzieć, że w większości po-
wtarzających się przypadków zachowanie takie po prostu się opłaca (Pospiszyl, 1998, 
s. 56). Przemoc jest atrakcyjna, ponieważ w przeważającej części przypadków jest 
skuteczna. Daje natychmiastowe rezultaty, poczucie mocy oraz możliwość natych-
miastowego zastosowania od próby zdyscyplinowania po wymuszenie odpowied-
nich zachowań.
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