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Pasożyty wewnętrzne czy obłęd pasożytniczy? – 

przegląd literatury na temat zespołu Ekboma 

1. Wprowadzenie 

Zespół Ekboma, funkcjonujący w literaturze również jako obłęd pasożytniczy czy 

parazytoza urojeniowa, jest zaburzeniem psychicznym, w przebiegu którego występuje 

stałe i niezachwiane przekonanie pacjenta, że jest zarażony pasożytami [1]. Ludzie do-

świadczający tych zaburzeń są głęboko przekonani, że w ich skórze rzeczywiście znaj-

dują się pasożyty, chociaż nikt inny nie może tego potwierdzić. Nawet obiektywne wy-

niki badań nie są w stanie przekonać pacjenta, że zarażenie faktycznie nie występuje [2]. 

Mimo wstępnych publikacji klasyfikujących zespół Ekboma na równi z akarofobią 

(lęk przed roztoczami), w późniejszych latach obalono przekonanie, iż jest to fobia. 

Pacjenci nie boją się owadów, stwierdzają jedynie ich obecność [3]. Obłędu pasożytni-

czego nie należy również mylić z zespołem Wittmaacka-Ekboma, który stanowi odrębne 

rozpoznanie i nazywany jest zespołem niespokojnych nóg [4]. 

Chociaż wiadomo, że parazytoza urojeniowa rzadko zagraża życiu, niewątpliwie 

znacząco pogarsza standard życia pacjenta i jego bliskich [5]. Nieleczone objawy mogą 

utrzymywać się nawet kilkadziesiąt lat [6]. Początkowe objawy u pacjentów to świąd, 

kłucie, parestezje oraz uczucie gryzienia [1]. 

2. Epidemiologia 

Zespół Ekboma nie jest często spotykanym schorzeniem. Również świadomość 

dotycząca tego zaburzenia jest niewielka. Pierwszą trudnością spotykaną podczas prób 

oszacowania zachorowalności na ES jest właściwe zdiagnozowanie pacjenta. Spośród 

potencjalnie chorych, zgłaszających podobne objawy należy wykluczyć osoby dotknięte 

faktycznymi chorobami pasożytniczymi lub zaburzeniami metabolicznymi. Badania 

przeprowadzone w 1993 roku podają przybliżoną wartość 0.845 na 100.000 osób i do 

tego czasu stanowiły jedno z nielicznych źródeł dotyczących tego zagadnienia [7]. 

W 2014 roku grupa badaczy ze Stanów Zjednoczonych opublikowała badania rzucające 

więcej światła na częstość występowania ES. Spośród 470 osób, którym postawiono 

wstępne rozpoznanie ES, aż u 64 osób po wnikliwej diagnozie zespół ten został po-

twierdzony. Średnia wieku u pacjentów zdiagnozowanych wynosiła 61,4 lata, z czego 

64% to były kobiety. Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się oszacować wystę-

powanie zespołu Ekboma na 1.9 na 100.000 osób [8]. Inne badania sugerują występo-

wania ES na poziomie 0,8321 na 100.000 osób. Żadne ze zbadanych prac naukowych 

nie dostarczają danych, z których wynikałoby, że występowanie parazytozy urojeniowej 

przekracza 2.0 na 100 000 osób [9]. Dla porównania szacuje się, że na stwardnienie 

rozsiane w populacji europejskiej choruje 40-150 na 100000 mieszkańców [10]. 
                                                                
1 adriannabiecka@gmail.com, Katedra Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, w Katowicach, http://epidemiologia.sum.edu.pl. 
2 mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.com, Katedra Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, http://epidemiologia.sum.edu.pl. 



 

Adrianna Biecka, Mikołaj Wyrzykowski 

 

8 

3. Rys historyczny 

Pierwszy opis zespołu Ekboma przypisuje się zwykle paryskiemu dermatologowi 
Georgesowi Thibierge’owi. Zwrócił on uwagę na charakterystyczny obraz kliniczny 
choroby i określił pacjentów mianem „les acarophobes”, co w wolnym tłumaczeniu 
oznaczać miało strach przed roztoczami [11]. Dwa lata później dermatolog Perrin przed-
stawił trzy obszerne opisy przypadków i po raz pierwszy użył określenia sugerującego 
neurologiczny charakter choroby – „des nervopathies parasitophobiques” [12]. Po raz 
pierwszy pełny obraz parazytozy urojeniowej został opisany przez Roberta Willana w 
1799 roku i Johanna Heinricha Jordensa w 1801 roku. W 1937 i 1938 roku Karl 
Ekbom, szewdzki neurolog, opublikował przełomowe opisy ośmiu pacjentów przeko-
nananych o zarażeniu licznymi pasożytami. Nazwał to „Dermatozoewahn”, czyli „złu-
dzenie życia zwierzęcego w skórze”, a następnie choroba została nazwana jego nazwi-
skiem [13]. Obecnie, zgodnie z ICD-10 parazytozę urojeniową klasyfikuje się jako 
halucynozę organiczną lub organiczne zaburzenia urojeniowe, gdyż w znajcznej części 
symptomologia tych zaburzeń pokrywa się [14]. W Klasyfikacji Zaburzeń Psychicz-
nych (DSM-5) opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne 
Zespół Ekboma klasyfikowany jest jako „zaburzenie urojeniowe” (297.1), podtyp 
somatyczny [15]. 

4. Cel pracy 

Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących zespołu 
Ekboma. Jest to jednostka chorobowa wyjątkowo trudna w diagnostyce, często pomijana 
przy omawianiu zaburzeń psychicznych, jednak jak wskazują badania na temat jej epi-
demiologii nie tak rzadka. Z tego powodu niezwykle ważne jest uwrażliwienie lekarzy 
różnych specjalizacji i całego personelu medycznego na występowanie parazytozy 
urojeniowej, co umożliwi bardziej sprawne postawienie rozpoznania i rozpoczęcie 
leczenia. Takie kompleksowe podejście pozwoli pacjentom na szybszy powrót do 
zdrowia i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

5. Metodologia 

Przeglądu dokonano na przełomie stycznia i lutego 2021 roku, wykorzystując ogólnie 
dostępną wyszukiwarkę Google Scholar i bazę artykułów PubMed. Do wyszukiwania 
użyto formuły Ekbom syndrome i delusional parasitosis, co umożliwiło uzyskanie 
dużego zakresu publikacji o tej tematyce. Po analizie do przeglądu zakwalifikowano 35 
artykułów obejmujących tematyką: charakterystykę choroby, możliwości terapeutyczne, 
a także liczne opisy przypadków. W celu uzupełnienia przeglądu analizowano piśmien-
nictwo w wybranych artykułach i na tej podstawie dołączono kolejne 4 artykuły. 

6. Przebieg choroby 

Obłęd pasożytniczy to choroba o nieznanej i wieloczynikowej etiologii, gdzie 
dochodzi do nakładania się na siebie czynników o charakterze genetycznym, środo-
wiskowym, organicznym i infekcyjnym. Za przyczynę zespołu uważa się dysfunkcję 
w przekaźnictwie neuroprzekaźników, zwłaszcza dopaminy, noradrenaliny i acetylo-
choliny. Najliczniejszą grupę pacjentów stanowią osoby z organicznymi uszkodzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi alkoholem, miażdżycą udarem czy nad-
używaniem narkotyków – głównie metamfetaminy [16]. Pierwotny zespół Ekboma 
występuje niezależnie od innych schorzeń. Odwrotnie, w przypadku wtórnego ES 
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można wskazać fizjologiczne przyczyny parestezji, świądu, rumienia, wysypki czy 
innych objawów, które następnie mylone są z bytowaniem owadów na skórze [15]. 
Początek choroby ma przebieg bardzo nieoczywisty. Często objawy utrzymują się od 
wielu miesięcy czy lat, a pacjenci odwiedzają wielu lekarzy, zanim zostanie postawiona 
właściwa diagnoza [18]. Najczęstszymi objawami opisywanymi przez chorych są 
halucynacje dotykowe, wzrokowe lub słuchowe związane z zarażeniem. Wielu pacjen-
tów jest w stanie bardzo precyzyjnie określić moment, w którym doszło do wniknięcia 
pasożytów do organizmu. Najczęściej upatrują przyczyny w ugryzieniu przez owada, 
podróży czy konieczności przebywania w obecności lub dzielenia się rzeczami z osobą 
zarażoną. Taki moment, nazywany zdarzeniem prowokującym, skutkuje pogłębieniem 
przekonania pacjenta o jego własnej chorobie i często jest początkiem błędnego przy-
pisywania temu zdarzeniu objawów, które ignorował wcześniej [19]. Udowodniono, że 
objawy nasilają się wraz z czasem trwania nieleczonej choroby [20, 21].  

Najczęstszym objawem zgłaszanym przez chorujących na parazytozę urojeniową 
jest świąd, występujący u ponad 80%, który pacjenci opisują jako pełzanie, drążenie 
i gryzienie [3, 22]. Często są oni w stanie szczegółowo opisać aktywność pasożytów na 
skórze – w jaki sposób się przemieszczają, a nawet jak rozmnażają [3]. Niektórzy 
pacjenci usiłują pozbyć się inseków na własną rękę poprzez drapanie i wbijanie paznokci 
w skórę, powodując otarcia, płytkie nacięcia czy rany szarpane [23]. Nierzadko używają 
do tego także zębów, mechanicznych narzędzi takich jak igły, noże, żyletki i innych 
ostrych przedmiotów [22, 23, 26]. Często chory traktuje te rany i podrażnienia jako 
dowód na obecność pasożytów [27]. 

7. Charakterystyka osób chorych 

Charakterystyczne dla wszystkich chorujących na zespół Ekboma jest stanowcze 
przekonanie o zarażeniu pasożytami, które dla lekarza jest cechą niemal diagnostyczną 
[28]. Pacjenci są absolutnie pewni, że ich problem spowodowany jest przez insekty 
i nie chcą nawet rozważać alternatywnych możliwości [29]. Pomimo przekonania 
o bardzo dużej liczności pasożytów, pacjenci nigdy nie są w stanie zdobyć próbki, jednak 
nie powoduje to zniechęcenia, a wręcz nasila determinację [30]. To poszukiwanie do-
wodów na zarażenie nazywane jest „objawem pudełka zapałek” i polega na groma-
dzeniu przez pacjentów „pasożytów” w celu udowodnienia ich obecności. Bardzo 
często chorzy gromadzą zebrane próbki zawijając je w papierki czy chowając właśnie 
w pudełkach po zapałkach. Najczęściej owe „dowody” obejmują próbki zawierające 
fragmenty naskórka, włosy, złuszczoną skórę, strupy, zaschniętą krew i fragmenty 
tkaniny [31, 32].  

Liczba zdiagnozowanych przypadków zespołu Ekboma jest dwukrotnie większa 
wśród kobiet niż wśród mężczyzn [33]. Pierwsze objawy zaburzenia pojawiają się 
zwykle w średnim wieku lub później [13]. Jednym z najciekawszych zjawisk dotyczą-
cych ES jest „folie à deux”, w którym zespół rozwija się także u innej osoby, zazwyczaj 
małżonka, dziecka lub innego członka gospodarstwa domowego [34]. To przekonanie 
o byciu zarażonym pasożytami pojawia się w jednej trzeciej przypadków i jest tak 
samo utrwalone u induktora, jak i osoby „naśladującej”. Dochodzi do powielania zacho-
wań, w szczególności drapania [35]. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, najnowsza 
literatura udowadnia, że wszystkie osoby, niezależnie od sytuacji społeczno-ekono-
micznej, są jednakowo narażone na rozwinięcie zespołu Ekboma [5]. 
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8. Podejście terapeutyczne 

Podczas leczenia chorego z parazytozą urojeniową należy pamiętać o fakcie, iż jest 

on bezwzględnie przekonanany o istnieniu fizycznych pasożytów w jego organizmie. 

Należy niezwykle delikatnie podejść do prób negowania przekonań pacjenta, iż jest to 

jedynie wytwór jego umysłu, ponieważ zbyt duży nacisk może negatywnie wpłynąć na 

relację pacjent-lekarz i przyczynić się do obniżenia zaufania, jakim darzy lekarza 

prowadzącego [33]. Ze względu na naturę schorzenia niezbędna jest pomoc psychiatry, 

która również może zastanawiać pacjenta, wierzącego, że jego problem nie ma nic 

wspólnego z chorobami psychicznymi. W takim przypadku wskazane jest uzasadnienie 

obecności psychiatry, który oprócz pomocy w leczeniu chroby ma wpłynąć na ogólne 

samopoczucie psychiczne chorego czy pomóc w walce z bezsennością lub lękami. 

Pacjent, który zacznie być nieufny może zrezygnować z profesjonalnej pomocy me-

dycznej i podjąć niebezpieczną próbę wylecznenia się na własną rękę, stosując np. 

żrące środki chemiczne na swoją skórę [36]. Z reguły pacjenci lepiej współpracują 

z personelem medycznym, jeśli przyjmowani są na oddziale dermatologicznym. 

Terapia chorego wymaga zastosowania leków przeciwpsychotycznych [37]. Dużą 

skutecznością cieszą się klasyczne leki przeciwpsychotyczne, będące antagonistami 

receptorów receptorów 5-HT2A lub dopaminowych D2, jako że nadmierna aktywność 

układu dopaminergicznego może być przyczyną powstającej psychozy [38]. Jednym 

z takich leków, którego skuteczność została potwierdzona jest pimozyd. W badaniach 

przeprowadzonych na grupie 53 pacjentów jego zastosowanie spowodowało całkowitą 

remisję zaburzenia u 24 osób i częściową remisję u 26 [33]. Innymi lekami z tej grupy 

również znajdującymi zastosowanie w terapi są m.in. haloperidol czy chlorpromazyna. 

Alternatywą w terapii mogą być atypowe leki przeciwpsychotyczne, działające na oba 

układy – dopaminergiczny i serotoninergiczny, które również mają udokumentowaną 

skuteczność w leczeniu parazytozy urojeniowej [39]. 

Kluczem do udanej terapii jest przede wszystkim wykluczenie rzeczywistego zaka-

żenia pasożytami. Dopiero mając pewność w tej kwestii, możemy brać pod uwagę 

występowanie zespołu Ekboma. Nierzadko pierwszą czynnością, jaką podejmuje 

pacjent, są działania mające na celu pozbycie się pasożytów z domu. Często wynajmo-

wane są firmy zwalczające szkodniki w celu wyeradykowania pasożytów rzekomo 

zasiedlających dom chorego. Ważne jest, by takie firmy dokładnie sprawdziły miesz-

kanie pod kątem obecności danych szkodników, aby uniknąć zbędnego rozpylania 

pestycydów i narażania pacjenta na zatrucie środkami chemicznymi. 

9. Podsumowanie 

Pomimo ogromnego wzrostu wiedzy na temat zespołu Ekboma w ostatnich latach, 

ciągle pozostaje bardzo wiele do zrobienia na tym polu. Zdecydowana większość 

dostępnej literatury obejmuje jedynie opisy przypadków, brakuje natomiast dogłębnych 

badań nad możliwymi przyczynami i leczeniem parazytozy urojeniowej.  

Z uwagi na fakt, iż jest to choroba psychiczna, z którą najpierw spotykają się lekarze 

podstawowej opieki zdrowotnej i oddziałów ratunkowych należy uświadamiać szcze-

gólnie tę grupę zawodową. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne objawy, powta-

rzające się u większości pacjentów – mrowienie, obecność zdarzenia wyzwalającego 

i zaabsorbowanie objawami. Cechy takie jak objaw pudełka zapałek, urojenia czy obec-
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ność zmian samookaleczeniowych w badaniu fizykalnym również mogą być pomocne 

w diagnozie. Brak obiektywizmu pacjenta sprawia, że świadoma zgoda na leczenie 

psychiatryczne jest z natury trudna do uzyskania, więc większość danych groma-

dzonych jest retrospektywnie. Leczenie często jest odwlekane w czasie, co przedłuża 

cierpienie pacjenta. Dokładne przygotowanie do wizyty, budowanie relacji, która 

oparta jest na wzajemnym zaufaniu i odpowiednie techniki perswazji są niezbędnymi 

elementami w leczeniu zespołu Ekboma. 
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Pasożyty wewnętrzne czy obłęd pasożytniczy? – przegląd literatury na temat 

zespołu Ekboma  
Streszczenie 

Celem poniższej pracy jest przybliżenie jednostki chorobowej opisywanej w literaturze jako zespół Ekboma 

lub obłęd pasożytniczy. Jest to choroba rzadka, z problematyczną do określenia epidemiologią ze względu 

na spore trudności diagnostyczne, wynikające z niejednoznacznego obrazu klinicznego i ograniczonej liczby 

pacjentów zgłaszających się do lekarzy. W literaturze można spotkać się z opiniami, że zaburzenie to 

dotyka około 1 promila populacji.  

W większości na zespół ten cierpią samotne kobiety w starszym wieku, słabo wykształcone i o niskim 

statusie majątkowym. Zespół Ekboma występuje we wszystkich społecznościach, niezależnie od rasy i często 

jest skutkiem organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego czy nadużywania metamfetaminy. 

Najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów są poruszające się pod skórą insekty czy „maleńkie 

zwierzątka”, wyjaśniają oni również jak się rozmnażają, przemieszczają i wychodzą przez skórę.  

W niniejszej pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa w celu zwiększenia świadomości na 

temat symptomologii, diagnostyki i leczenia zespołu Ekboma, oraz konieczności szerszego informowania 

o istnieniu tej psychopatologii lekarzy wszystkich specjalności i całego personelu medycznego.  

Słowa kluczowe: zespół Ekboma, parazytoza urojeniowa, przegląd literatury 

Internal Parasites or Delusional Parasitosis – Literature Review on Ekbom 

Syndrome 

Abstract 

The aim of the study is to present the disease described in the literature as Ekbom syndrome or delusional 

parasitosis. It is a rare disease, with a problematic epidemiology to define, due to considerable diagnostic 

difficulties resulting from an ambiguous clinical picture and a limited number of patients reporting to 

doctors. In the literature there are opinions that this disorder affects about 1 per mil of the population. 

Single women in old age, poorly educated and with low financial status suffer mostly from this syndrome. 

Ekbom syndrome occurs in all communities, regardless of face, and is often the result of organic damage to 

the central nervous system or methamphetamine abuse. The most common symptoms reported by patients 

are insects or "tiny animals" moving under their skin. They also explain how they reproduce, move in and 

out of the skin. 

The study reviews the available literature in order to increase awareness of the symptomology, diagnosis 

and treatment of Ekbom syndrome, and the need to inform doctors of all specialities and the entire medical 

staff about the existence of this psychopathology. 

Keywords: Ekbom syndrome, desulsional parasitosis, review of the literature 
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Uzależnienie od hazardu:  

historia, diagnostyka i leczenie 

1. Wprowadzenie 

Rosnąca dostępność i mnogość form uprawiania hazardu, a także przeniesienie dużej 
jego części do Internetu, znacząco przyczyniło się do wzrostu popularności hazardu 
komercyjnego [1]. Szacunki pochodzące od badaczy z Kanady donoszą, że kryteria 
nałogowego hazardu na świecie spełnia około 1% populacji [2]. Tak znaczące zaintere-
sowanie na przestrzeni lat sprawiło, że obecnie hazard jest dobrze rozpoznawalnym 
problemem zdrowia publicznego [3]. 

Już jedne z pierwszych definicji hazardu opisywały go jako obstawianie rzeczy 
wartościowych w grach i zakładach dowolnego typu, których wynik w żaden sposób 
nie może zostać przewidziany i określany jest przez przypadek [4]. W późniejszych 
latach utworzono definicję patologicznego hazardu, stwierdzając, że jest to zaburzenie 
przewlekłe i progresyjne, nad którym uzależniony ma ograniczoną kontrolę, prowadzące 
do kłopotów osobistych, rodzinnych i zawodowych [5, 6]. 

Badania dotychczas przeprowadzone w Australii i Kanadzie donoszą, że 70-90% 
dorosłych uprawiało hazard przynajmniej raz w swoim życiu [7, 8]. W Polsce tylko 49% 
ankietowanych przynajmniej raz wzięła udział w grze za pieniądze [9]. Badania doty-
czące zaangażowania Polaków w hazard online donoszą natomiast, że 4,1% ankieto-
wanych postawiło zakład online w okresie ostatnich 12 miesięcy, a 26,5% z nich było 
zagrożonych rozwinięciem uzależnienia od hazardu [10]. Dorośli o niskim statusie 
socjo-ekonomicznym, niewykształceni, po rozwodzie, mający problemy z prawem 
oraz tacy, którzy przez większość czasu są bezrobotni, a podejmując pracę szybko ją 
tracą, częściej doprowadzali do rozwinięcia uzależnienia. Udowodniono także, że nało-
gowy hazard pogarsza ogólny stan zdrowia i sprzyja rozwojowi zaburzeń psychicz-
nych [11, 12]. 

Związek między hazardem a zdrowiem ma istotne konsekwencje gospodarcze 
i  polityczne [13]. Patologiczny hazard stopniowo niszczy wiele aspektów życia jed-
nostki. Hazardzista często ma długi, dopuszcza się nielegalnych działań, aby zdobyć 
pieniądze, naraża się na absencję w pracy i niższą niż zwykle produktywność oraz dopro-
wadza do pogorszenia relacji rodzinnych [14]. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie problematyki patologicznego hazardu 

oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Zaburzenie to, niezwykle 

podstępne, może rozwijać się bez świadomości osoby nim dotkniętej, co zdecydowanie 
                                                                
1 mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.com, Katedra Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.epidemiologia.sum.edu.pl.  
2 adriannabiecka@gmail.com, Katedra Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.epidemiologia.sum.edu.pl. 
3 krzysiekf5@gmail.com, Katedra Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.epidemiologia.sum.edu.pl. 
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opóźnia proces diagnostyczny i możliwości leczenia. Z tego powodu niezwykle ważne 

jest urażliwianie lekarzy różnych specjalizacji i całego personelu medycznego na wystę-

powanie uzależnień behawioralnych, co umożliwi bardziej sprawne postawienie roz-

poznania i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Tak kompleksowe podejście wpłynie 

na minimalizowanie szkód osobniczych i społecznych spowodowanych przez patolo-

giczny hazard. 

3. Patologiczny hazard jako pierwsze oficjalnie sklasyfikowane 

uzależnienie behawioralne 

Hazard jako jedna z najwcześniejszych form rozrywki towarzyszy ludzkości już od 

czasów starożytnych. Nie brakuje dowodów na to, że hazardu podejmowali się miesz-

kańcy starożytnych Chin, Egiptu czy Grecji [13]. Bezpośrednią wzmiankę o nim 

znaleźć można nawet w Biblii, kiedy Rzymscy żołnierze rzutem kości zadecydowali 

o tym, do kogo trafią szaty Jezusa. Mimo udokumentowanej historii występowania 

hazardu musiało upłynąć jeszcze wiele lat zanim patologiczne granie zostało oficjalnie 

zaklasyfkowane jako zaburzenie zdrowia psychicznego. Po raz pierwszy nastapiło to 

w 1980 roku, gdy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w klasyfikacji DSM-III 

umieściło patologiczny hazard w grupie zaburzeń kontroli impulsów. Kolejna aktuali-

zacjia klasyfikacji DSM z 1994 roku wzbogaciła tę pozycję o kryteria diagnostyczne, 

jakie muszą być spełnione, aby patologiczny hazard wystąpił [14, 15]. Obecnie obo-

wiązująca klasyfikacja DSM-V z 2013 roku umiejscawia zaburzenie uprawiania hazardu 

w kategorii „Zaburzenia używania substancji i nałogów” i podkategorii „Zaburzenia 

niezwiązane z substancjami”. Jest to jedyna pozycja znajdująca się w tej podkategorii, 

a także pierwsze oficjalnie uznane uzależnienie behawioralne [16]. Wiele czynników 

wskazuje jednak na to, że wraz z kolejnymi aktualizacjami klasyfikacji DSM poszerzy 

się ona o inne uzależnienia, na przykład uzależnienie od używania Internetu. 

4. Uzależnienie od hazardu 

Uprawianie hazardu niekoniecznie musi prowadzić do rozwinięcia uzależnienia. 

Granie rekreacyjne nie niesie za sobą poważnych konsekwencji i nie kwalifikuje się go 

jako zaburzenia. To, co odróżnia takie podejście od hazardu patologicznego, nazywa-

nego również kompulsywnym, jest utrata kontroli, zabsorbowanie, a także ignorowanie 

lub negowanie negatywnych konsekwencji będących jego następstwem [17]. Inne 

podejście zaproponowane przez Custera i Milta skupia się na źródle problemu, którym 

jest silny impuls zmuszający podmiot do grania. Impuls ten jest gwałtowny, niekontro-

lowany i z czasem nasila się doprowadzając do progresywnego pogorszenia się jakości 

życia uzależnionego [18]. Z kolei według Livingstona, za patologicznego hazardzistę 

można uznać osobę, która przegrywa więcej pieniędzy niż zakładała, co prowadzi do 

negatywnych konsekwecji w życiu zarówno finansowym, jak i osobistym [19]. 

Różnorodność definicji spotykanych w literaturze spotkała się z próbą ujednolicenia 

zagadnienia ze strony Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Według ich 

wytycznych zawartych w piątej edycji Klasyfikacji DSM, aby rozpoznać problema-

tyczne korzystanie z hazardu należy rozpoznać co najmniej 4 spośród niżej wymienio-

nych objawów, obserwowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 

 Potrzeba zwiększenia ilości pieniędzy przeznaczanych na granie w celu uzyskania 

satysfakcji.  
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 Drażliwość lub niepokój pojawiające się przy próbie zrezygnowania z hazardu. 

 Wielokrotne, nieskuteczne próby zaprzestania grania. 

 Częste zaabsorbowanie hazardem, np. ciągłe myślenie o strategiach na zwięk-szenie 

szansy na wygraną, wspominanie przeszłych doświadczeń związanych z hazardem. 

 Uprawianie hazardu jako metoda radzenia sobie z negatywnymi emocjami (stres, 

lęk, poczucie winy). 

 Silna chęć „odkucia się” po przegranej, tłumaczona na wiele sposobów np. ktoś 

inny przegrał, więc ja teraz muszę wygrać. 

 Kłamanie, by ukryć stopień zaangażowania w hazard.  

 Utrata pracy, relacji lub zaniedbanie innych aspektów życia z powodu hazardu.  

 Zależność finansowa od innych ludzi ze względu na ciężką sytuację finansową 

gracza.  

Podstawą do wyznaczenie kryteriów uzależnienia od hazardu były kryteria 

zaburzenia z tej samej kategorii – uzależnienia od alkoholu. W obu opisach znajduje 

się więc wiele podobieństw i elementów wspólnych. 

W polskiej medycynie natomiast obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja 

Chorób ICD-10, wyznaczająca wciąż zbliżone, jednak okrojone o aspekt etiologiczny 

kryteria rozpoznania patologicznego hazardu. Bazując na niej T. Woronowicz, stworzył 

własny wzór, umożliwiający rozpoznanie patologicznego hazardu na podstawie wystą-

pienia w czasie ostatniego roku 3 spósród niżej wymienionych objawów [20]: 

 silna potrzeba lub poczucie przymusu hazardowego grania; 

 subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań zwią-

zanych z hazardowym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem 

się od grania oraz nad długością czasu poświęconego na granie hazardowe; 

 występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, 

rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą 

powrotu do gry; 

 spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu, w celu uzyskania zadowolenia 

czy dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie; 

 postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychcza-

sowych zainteresowań na rzecz grania; 

 kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, 

psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem 

czasu na graniu. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kryteria patologicznego hazardu nie obejmują osób 

z zaburzeniami osobowości typu dysocjalnego a także pacjentów maniakalnych [21]. 

5. Metody diagnostyczne patologicznego hazardu 

Niezwykle istotne w prawidłowym postawieniu rozpoznania patologicznego hazardu 

jest świadomość różnicy między uzależnieniem a graniem rekreacyjnym, które nie 

niesie za sobą poważnych konsekwencji [17]. W celu wstępnego zorientowania się czy 

występuje problem kompulsywnego hazardu stworzono przesiewowy kwestionariusz 

LieBet. Zawiera on tylko dwa pytania oparte na 10 kryteriach diagnostycznych z klasy-

fikacji DSM-4. W badaniach test ten uzyskał swoistość sięgającą ponad 80%, a czułość 

na poziomie 100% [22, 23]. Test LieBet cechuje także wysoka pozytywna i negatywna 
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wartość predykcyjna, przez co rekomendowany jest do przeprowadzania badań 

przesiewowych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej [24]. W przypadku 

uzyskania twierdzącej odpowiedzi na przynajmniej jedno z pytań można podejrzewać 

występowanie patologicznego hazardu i należy skorzystać z dodatkowych narzędzi 

diagnostycznych [22]. 

W diagnozowaniu problemów hazardowych pomocny może być bazujący na DSM-

III kwestionariusz SOGS – The South Oaks Gambling Screen. Jest to sprawdzony 

i niezawodny instrument do badań przesiewowych populacji w celu wykrywania pro-

blemów z hazardem [25]. Na podstawie wyników tego kwestionaiusza możliwe jest 

nie tylko odróżnienie hazardzisty patologicznego i osoby grającej rekreacyjnie, ale także 

ocena nasilenia uzależnienia. SOGS składa się z 20 pytań diagnostycznych i 6 dodat-

kowych. Pytania dotyczą między innymi rodzaju podejmowanych czynności hazardo-

wych, częstotliwości grania, skutków materialnych oraz poczucia subiektywnej kontroli 

nad graniem. Uzyskanie 5 i więcej punktów świadczy o wysokim prawdopodobieństwie 

występowania patologicznego hazardu, przedział 1-4 punkty o drobnych problemach 

z graniem, a 0 punktów wyklucza to zaburzenie [26, 27, 28].  

Badania prowadzone przez CBOS wykorzystują natomiast Kanadyjski Indeks Gier 

Hazardowych (CPGI), który został opracowany do oceny rozpowszechnienia hazardu 

problemowego w populacji generalnej [29]. Kwestionariusz składa się z 9 pytań spraw-

dzających kontrolę nad graniem, fundusze przeznaczane na grę, odgrywanie się, poży-

czenie pieniędzy, stres i niepokój związany z hazardem, a także kłopoty finansowe 

i poczucie winy. Respondenci odpowiadają według czterostopniowej skali (0 – nigdy, 

3 – bardzo często) [30]. 

Istnieje wiele innych narzędzi diagnostycznych służących wykrywaniu patologicznego 

hazardu. Kwestionariusze zaprezentowane w niniejszym podrozdziale są najczęściej 

używane w praktyce. 

6. Negatywne konsekwencje nałogowego hazardu 

Wiedza medyczna, którą dysponujemy na dzień dzisiejszy nie znajduje sposobu na 

całkowite wyleczenie patologicznego hazardu. Możliwe jest jedynie ograniczanie jego 

postępowania i negatywnych konsekwencji, które się z nim wiążą. Patologiczny hazard 

należy zatem traktować jako schorzenie przewlekłe, które nie ustąpi samoistnie, wręcz 

bez specjalistycznej pomocy progresywnie będzie się zaostrzać [31]. Z tego powodu 

osoba uzależniona niepodejmująca żadnych działań zapobiegawczych praktycznie 

skazana jest na stopniowe pogarszanie swojej sytuacji społeczno-finansowej. 

Z początku nałogowy hazardzista zaniedbuje jedynie swoje dotychczasowe życie. 

Natarczywe myśli o kolejnych grach lub nowych sposobach na pozyskanie pieniędzy 

potrzebnych do grania konkurują z myślami dotyczącymi życia codziennego, pracy czy 

małżeństwa. Zaczynają pojawiać się problemy w życiu zawodowym i rodzinnym. 

Niechęć do przyznania się przed innymi osobami do uzależnienia stwarza wiele sytuacji, 

które prowadzą do zniszczenia wzajemnego zaufania i rozpadu relacji. Nałogowy ha-

zardzista jest w stanie przeznaczać wspólne oszczędności na granie, nie mówiąc o tym 

swojemu partnerowi lub kłamać, by ukryć jak bardzo jest zaangażowany w hazard. 

Stopniowo granie może doprowadzić do zależność finansowej od innych ludzi, a w skraj-

nym przypadku gracz może zostać pozbawiony wolności ze względu na przestępstwa 

popełnione, by zdobyć pieniądze potrzebne na granie lub spłatę długów. Pogarszająca 
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się sytuacja życiowa może spowodować stany depresyjne, mogące zakończyć się próbą 

popełnienia samobójstwa. Warto wspomnieć też, że nałogowy hazardzista może czerpać 

coraz mniejszą radość z życia codziennego, a jedynym źródłem przyjemności stanie się 

uprawianie hazardu. Jest to błędne koło, gdzie hazard powodujący pogorszenie się 

jakości życia staje się także formą radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sprawiając 

że osobie uzależnionej jest jeszcze trudniej dobrowolnie sięgnąć po pomoc i zrezygno-

wać z grania [20, 32]. 

7. Możliwe działania terapeutyczne i profilaktyczne 

Duża większość osób uprawiających patologiczny hazard w ogóle nie poszukuje 

pomocy [33, 34]. Badanie przeprowadzone w Kalifornii pokazało, że jedynie około 

10% osób uprawiających hazard nałogowo poszukiwało profesjonalnej pomocy lub 

uczestniczyło w spotkaniach Anonimowych Hazardzistów [35]. Częściej z kolei po 

pomoc zgłaszają się osoby z zaawansowanym problemem hazardowym [36], natomiast 

młodzież i młodzi dorośli są grupą, która najrzadziej pojawia się w lecznictwie [37]. 

Leczenie hazardu, jak i innych uzależnień behawioralnych w dużej części pokrywa 

się z leczeniem uzależnienień od substancji psychoaktywnych. Pacjenci mogą być 

leczeni stacjonarnie, ambulatoryjnie lub korzystać z dostępnych form samopomocy – 

na przykład Anonimowych Hazardzistów [37]. Najbardziej popularna w leczeniu 

uzależnienia od hazardu jest farmakoterapia, terapia behawioralna, oraz terapia poz-

nawczo-behawioralna.  

7.1. Farmakoterapia 

Liczne badania na temat farmakoterapii zaburzeń hazardowych pokazały skutecz-

ność trzech grup leków. Pierwszą z nich stanowią selektywne inhibitory wychwytu 

serotoniny – SSRI. Drugą – antagoniści receptorów opioidowych. Najbardziej skutecz-

nym z tej grupy jest naltrekson – bezpieczny i dobrze tolerowany, jednak wymagający 

stosowania dawki większej niż w przypadku leczenia uzależnienia od alkoholu czy 

opiatów [39]. Trzecia grupa to leki stabilizujące nastrój, normotymiczne.  

Należy jednak zaznaczyć, iż stosowanie farmakoterapii zawsze niesie za sobą 

ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Tacy pacjenci często skarżą się na 

obniżenie poziomu libido, nudności czy suchość w ustach [38-40]. 

7.2. Terapia behawioralna 

Terapia behawioralna opiera się na zasadzie behawioryzmu, czyli uczeniu się dzięki 

warunkowaniu. Zakłada ona, że wyuczenie określonego zachowania jest równoznaczne 

z możliwością oduczenia się go [40]. Terapeuta pełni funkcję aktywną i dyrektywną. Jest 

odpowiedzielny za doradztwo, wsparcie, motywację i wyznaczanie zadań niezbędnych 

do osiągnięcia celu. Od pacjenta oczekuje się wyłącznie gotowości do zmian [41]. 

W trakcie spotkań wykorzystywane są między innymi techniki terapii awersyjnej, 

trening zarządzania nagrodami oraz trening relaksacji, który polega na odwrażliwieniu 

pacjenta. Desensytyzacja polega na naprzemiennym wprowadzeniu pacjenta w stan 

głębokiej relaksacji i ekspozycji na bodźce awersyjne. W odpowiedzi udaje się uzyskać 

podniesienie progu reakcji lękowej [42-44]. 
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7.3. Terapia poznawczo-behawioralna 

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego hazardu opiera się na 

tych samych zasadach jak w przypadku depresji czy zaburzeń lękowych. Odwołuje się 

ona do założeń, że wszystkie emocje, objawy czy dysfunkcyjne zachowania pacjenta 

wyjaśnić można za pomocą teorii uczenia się i pośredniej roli procesów pozawczych, 

które skupiają się na pozbyciu się subiektywnej iluzji kontroli nad graniem [43]. Ten 

rodzaj leczenia daje bardzo pozytywne rezultaty zarówno krótkoterminowe, jak i długo-

terminowe. Pacjenci minimalizują wydatki na hazard oraz zmniejszają częstotliwość 

i intensywność problemowych zachowań [43, 44]. 

7.4. Krótkie interwencje  

Krótkie interwencje są szeroko stosowane w terapii wybranych zachowań dysfunk-

cyjnych. Definiuje się je jako terapie trwające od 10 minut do maksymalnie 4 sesji 

i sam ich przebieg podobny jest do krótkiej wizyty lekarskiej [46]. Obszerna literatura 

udowadnia, że krótkie interwencje są skuteczniejsze, a często tak samo skuteczne jak 

leczenie pełnowymiarowe, przykładowo w przypadku leczenia uzależnienia od alko-

holu [47, 48]. Taka forma leczenia jest szczególnie efektywna i opłacalna w przypadku 

pacjentów z mniej poważnym przebiegiem choroby [49, 50]. 

7.5. Grupy samopomocowe i telefony zaufania 

Najbardziej popularną formą samopomocy są spotkania stowarzyszenia Anonimo-

wych Hazardzistów, które założono w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku. 

Jest to stowarzyszenie wzorujące swoją działalność na Anonimowych Alkoholikach 

i stosowanym przez nich modelu 12 kroków. Uczestniczenie w spotkaniach grup 

samopomocowych różni się od leczenia właściwego tym, że obejmuje raczej wsparcie 

innych osób uzależnionych niż profesjonalisty, ale ich cel jest podobny: pomóc 

członkom powstrzymać się od hazardu [34, 49]. 

Równie istotną formą pomocy stały się telefony zaufania, które są zasobem tera-

peutycznym zarówno dla uzależnionych, jak i ich bliskich. Często są one pierwszym 

miejscem, gdzie chory szuka pomocy, ponieważ oferują możliwość uzyskania porady 

jak radzić sobie z problemem oraz gdzie szukać dalszej pomocy [50]. Niezaprzeczal-

nymi korzyściami płynącymi z telefonów zaufania są anonimowość, możliwość korzy-

stania z konsultacji w dowolnym miejscu na świecie oraz szeroka i szybka dostępność. 

[51-53]. 

8. Podsumowanie  

Nie ulega wątpliwości, że uzależnienie od hazardu niesie za sobą zagrożenia równie 

niebezpieczne jak zależność od substancji. Zjawisko to wymaga dalszego, stałego 

monitorowania oraz pogłębiania wiedzy i świadomości społecznej, co pozwoli na 

szybszą identyfikację osób potencjalnie dotkniętych tym problemem, a w związku 

z tym szybsze udzielenie chorym wymaganej pomocy. 

Pilna jest także potrzeba dostarczenia rzetelnych badań dotyczących uzależnienia 

od hazardu w Polsce. Wciąż brakuje dostatecznej ilości publikacji zgłębiających ten 

problem i ukazująch realne szacunki występowania tego zaburzenia w naszym kraju. 

Rozpoznanie uzależnienia od hazardu, dzięki dostępnym narzędziom diagnostycz-

nym nie stanowi już wyzwania, jednak wstyd i niechęć uzależnionych do przyznania 
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się do braku kontroli nad graniem, znacząco opóźnia postawienie rozpoznania i rozpo-

częcie leczenia. Niezwykle ważna w temacie uzależnień behawioralnych jest odpo-

wiednia edukacja społeczna, która prowadziłaby do zniesienia stygmatyzacji osób 

uzależnionych, co ułatwiłoby hazardzistom zasygnalizowanie potrzeby profesjonalnej 

pomocy. 
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Uzależnienie od hazardu – historia, diagnostyka i leczenie 

Streszczenie 

Nałogowy hazard to uzależnienie, które jako pierwsze zostało uwzględnione w Klasyfikacji Zaburzeń 

Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5) jako uzależnienie behawioralne. 

Jest to obecnie również jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, psychologicznych i prawnych, 

a zwiększająca się dostępność i mnogość form uprawiania hazardu spowodowała nasilenie skutków jego 

patologicznego używania.  

Celem niniejszej pracy było dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących patologicznego hazardu 

i poszerzenie wiedzy w tym temacie, co może prowadzić do lepszego zrozumienia problematyki tego zabu-

rzenia, a w konsekwencji poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia.  

Przeglądu literatury dokonano na przełomie marca i lutego 2021 roku. W tym celu wykorzystano ogólno-

dostępną bazę artykułów PubMed. Po wstępnej analizie do preglądu zakwalifikowano 45 prac opublikowa-

nych w latach 1968-2021. Ewaluacja piśmiennictwa wybranych publikacji pozwoliła na wyłonienie 

dodatkowych 7 prac, które uwzględniono w przeglądzie.  

Ze względu na poważne skutki nadużywania hazardu dokładniejsze zbadanie zjawiska może przynieść wiele 

potencjalnych korzyści. Szerzenie rzetelnej wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych wśród personelu 

medycznego umożliwi wcześniejszą identyfikację osób uzależnionych i pozwoli na wprowadzenie odpo-

wiedniej pofilaktyki. Przegląd usystematyzował dostępną wiedzę, pokazał metody badania i przede 

wszystkim wskazał na pilną konieczność poszerzenia badań w tym temacie. 

Słowa kluczowe: hazard, nałogowy hazard, uzależnienie behawioralne, hazard patologiczny 
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Gambling addition – history, diagnosis and treatment 

Abstract 

Compulsive gambling is an addiction that was first included in the American Psychiatric Association's 

Classification of Mental Disorders (DSM-5) as a behavioral addiction. It is now also one of the most 

serious social, psychological and legal problems, and the increasing availability and multitude of forms of 

gambling have exacerbated the effects of its pathological use. 

The aim of the study was to provide reliable information on pathological gambling and expand knowledge 

on this subject, which may lead to a better understanding of the problem, and, consequently, to improved 

reevention, diagnosis and treatment. 

The literature review was carried out at the turn of March and February 2021. For this purpose, the publicly 

available Google Scholar search engine and the PubMed article database were used. After the initial 

analysis, 45 works published in the years 1968-2021 were qualified for the review. The evaluation of the 

literature of selected publication allowed for the selectionof 7 addictional works, which were included in 

the review. 

Due to the serious effects of overuse of gambling, a closer examination of the phenomenon can have many 

potential benefits. Spreading reliable knowledge on behavioral addictions among medical personnel will 

enable earlier identification of addicts and allow for the introduction of appropriate preventive measures. 

The review systematized the available knowledge, showed research methods and, above all, pointed to the 

urgent need to expand research in this topic. 

Keywords: gambling, compulsive gambling, behavioral addiction, pathological gambling 
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Znaczenie wybranych wymiarów tożsamości 

dla ekspresji autodestruktywności bezpośredniej  

u osób leczących się psychiatrycznie 

1. Wprowadzenie 

Autodestruktywność bezpośrednia stanowi istotny problem wśród dorosłych, jed-

nak w dalszym ciągu jest mało badań zwracających uwagę na specyfikę tego zjawiska. 

Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie konstruktu tożsamości, jej poczucia 

oraz autodestruktywności bezpośredniej w celu dalszego przejścia do analizy badań 

własnych, sprawdzających relacje między omawianymi zmiennymi. 

2. Tożsamość a poczucie tożsamości 

W kontekście problematyki badań własnych niezbędne jest przybliżenia pojęcia toż-

samości, poczucia tożsamości i dokonania rozróżnienia między tymi dwoma pojęciami.  

Tożsamość można ujmować z perspektywy przedmiotowej oraz podmiotowej. 

Aspekt przedmiotowy tożsamości odnosi się do treści jednostki o własnej osobie, które 

uznaje ona za najbardziej dla siebie charakterystyczne i tym samym odróżniające ją od 

innych – zawiera przekonania jednostki o jej cechach, wartościach czy ideałach. 

Podmiotowy wymiar tożsamości stanowi natomiast ustosunkowanie jednostki do tych 

treści w postaci towarzyszącym im poczuć tożsamościowych [4, 6, 22, 23]. 

A. Pilarska [22] wymienia następujące wymiary tożsamości, do których odnoszą się 

poczucia tożsamościowe – wymiar dostępności treści, wymiar specyficzności treści, 

wymiar odrębności treści, wymiar spójności treści, wymiar stabilności treści oraz wy-

miar wartościowania treści. Towarzyszące im poczucia tożsamościowe to:  

 Poczucie posiadania wewnętrznej treści, odpowiadające wymiarowi dostępności 

treści, przejawia się w świadomości posiadania przez jednostkę życia wewnętrz-

nego – myśli oraz uczuć. Słabe nasilenie tego poczucia skutkuje poczuciem pustki 

wewnętrznej.  

 Wymiar specyficzności treści wiąże się z poczuciem niepowtarzalności, stano-

wiącym o poczuciu własnej wyjątkowości na tle innych ludzi. M. Sokolik [31] 

trafnie stwierdza, że świadomość własnej unikalności wśród innych stanowi istotę 

poczucia tożsamości – w celu stwierdzenia o własnej wyjątkowości na tle otoczenia, 

konieczne jest wcześniejsze znalezienie podobieństw do jego pewnych aspektów. 

Przeciwieństwem silnego poczucia niepowtarzalności jest postrzeganie własnej 

osoby przez jednostkę jako kogoś typowego, anonimowego. 

 Poczucie odrębności i granic łączy się z wymiarem odrębności treści. Odnosi się do 

umiejętności dokonania rozróżnienia o tym, co przynależne i nieprzynależne do Ja 

jednostki, w sensie psychicznym i fizycznym. Silne poczucie w tym zakresie to 

w sensie fizycznym poczucie granic własnego ciała, natomiast psychicznym – 

                                                                
1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
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umiejętność rozróżniania fantazji od rzeczywistości, myśli, potrzeb i emocji swoich 

od tych należących do innych. Deficyty w tym zakresie przejawiają się poczuciu 

„zlania” z innymi, zanikania własnego „ja” i poczuciu własnego istnienia dopiero 

w kontakcie z innymi.  

 Wymiarowi spójności treści odpowiada poczucie wewnętrznej spójności. Łączy się 

ono z odczuwaniem integralności w zakresie własnej tożsamości. Występujące 

w jednostce sprzeczności czy przeciwstawne charakterystyki są uspójnione, nie 

stanowią natomiast źródła wewnętrznych konfliktów, powodując poczucie rozbicia, 

co dzieje się w przypadku odczuwania deficytów w tym zakresie.  

 Poczucie ciągłości w czasie, odpowiadające wymiarowi stabilności treści to po-

czucie, że mimo upływu czasu i łączących się z tym zmian zachodzących w jed-

nostce, pozostaje ona tą samą osobą. Słabe poczucie ciągłości odnosi się do zatra-

cenia ciągłości z własną osobą, jednostka ma poczucie, że za sprawą upływającego 

czasu stała się całkowicie inną osobą. 

 Wymiarowi wartościowania treści odpowiada poczucie własnej wartości. Jest to 

świadomość, że jest się kimś wartościowym, godnym, istotnym. Deficyty w za-

kresie tego poczucia charakteryzują się postrzegania siebie przez jednostkę jako 

kogoś małoistotnego, bezwartościowego. 

Wymienione poczucia tożsamościowe składają się na poczucie tożsamości, stano-

wiące „poczucie własnego istnienia jako jednostki; poczucie posiadania własnego „ja” 

[31, s. 12]. Poczucie tożsamości łączy się z subiektywnym dobrostanem jednostki oraz 

stanowi istotne kryterium zdrowia psychicznego. Sokolik [31] pisze, że o subiektywnie 

niezaburzonym poczuciu tożsamości u dorosłego mówimy wówczas, gdy osoba ma 

nienaruszone wszystkie z poczuć. Można wywnioskować, że wymienione poczucia 

tożsamościowe nie stanowią niezależnych charakterystyk i deficyty w zakresie choćby 

jednego z nich mogą prowadzić do kwestionowania tak elementarnej kwestii jak 

„poczucie istnienia”.  

3. Pojęcie autodestruktywności 

A. Suchańska [33, s. 62] jako autodestruktywne definiuje każde intencjonalne (tzn. 

nieprzypadkowe) i dowolne (tzn. podejmowane w sytuacji możliwości wyboru więcej 

niż jednej formy zachowania) zachowanie człowieka, które ze względu na swoją formę 

i/lub cel zagraża jego życiu lub zdrowiu. Wyróżnia się [por. 32, 34, 35] dwie zasad-

nicze grupy zachowań autodestruktywnych – pośrednie oraz bezpośrednie. 

Pośrednie zachowania autodestruktywne charakteryzują się większym odstępem 

czasowym między podejmowanym zachowaniem, a szkodliwym dla jednostki skutkiem. 

Ten typ zachowań łączy się również z większym przyzwoleniem społecznym niż auto-

destruktywność bezpośrednia. Ponadto, osoby je podejmujące często są nieświadome 

ich szkodliwego charakteru. Do tej kategorii zalicza się m.in. nadużywanie środków 

psychoaktywnych, zachowania związane z zaburzeniami odżywiania, niebezpieczne 

zachowania takie jak niebezpieczna jazda samochodem, ryzykowne zachowania seksu-

alne czy nieprawidłowe przyjmowanie leków [32, 35]. 

Zachowania autodestruktywne bezpośrednie łączą się z mniejszym odstępem czaso-

wym dzielącym podejmowaną czynność i jej niszczący skutek. Jednostka je ujawnia-

jąca zazwyczaj jest świadoma ich szkodliwych następstw, może podejmować je ze 
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względu na chęć samozniszczenia lub z innych motywacji subiektywnie służących 

adaptacji, akceptując koszty, jakie to zachowanie za sobą niesie [18]. Kategoria ta 

obejmuje samouszkodzenia oraz zachowania samobójcze. 

3.1. Autodestruktywność bezpośrednia 

W celu przybliżenia specyfiki badań własnych, istotne wydaje się szersze przybli-

żenia pojęcia autodestruktywności bezpośredniej. Samouszkodzenia, wchodzące 

w skład omawianego pojęcia, rozumiane są jako akty celowego zadawania bólu lub/i 

ranienia własnego ciała, pozbawione intencji samobójczej [1, 3]. Szczegółowe kryteria 

rozpoznania samouszkodzeń bez intencji samobójczej (ang. non-suicidal self-injury, 

NSSI) według DSM-5 przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Kryteria rozpoznania samookaleczeń bez intencji samobójczej według DSM-5 

1. W ostatnim roku osoba przez co najmniej 5 dni dokonuje samouszkodzeń bez intencji 

samobójczej. 

2. Osoba ta musi wykazywać przynajmniej jedną z motywacji: 

a. Poszukuje ulgi w doznawanych negatywnych uczuciach lub stanie psychicznym 

b. Próbuje rozwiązać w ten sposób konflikty interpersonalne 

c. Chce osiągnąć przyjemność 

3. Zamierzone samouszkodzenia muszą być związane z przynajmniej jednym z poniższych: 

a. Występowanie konfliktu interpersonalnego lub negatywnych emocji lub myśli 

(np. depresji, lęku, napięcia, złości) w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

samouszkodzenie 

b. Zaabsorbowanie planowanym działaniem w okresie bezpośrednio go 

poprzedzającym 

c. Rozmyślanie, ruminacje dotyczące samouszkodzeń 

4. Samouszkodzenie nie jest usankcjonowane kulturowo (np. tatuaże, piercing) i nie jest 

ograniczone do zdrapywania strupków czy obgryzania paznokci 

5. Zachowanie to lub jego konsekwencje powodują znaczny dyskomfort psychiczny 

i wpływają na funkcjonowanie 

6. Zachowanie nie występuje wyłącznie w przebiegu epizodu psychotycznego, majaczenia, 

intoksykacji czy zespołu abstynencyjnego i nie może być wyjaśnione przez inne 

zaburzenie 

Źródło: [1] 

Drugą grupę zachowań wchodzącą w skład autodestruktywności bezpośredniej 

stanowią zachowania samobójcze (tab. 2), obejmujące myśli samobójcze, próby samo-

bójcze oraz samobójstwa dokonane [20]. Głównym kryterium różnicującym samouszko-

dzenia i zachowania samobójcze wskazywanym w literaturze [3, 20, 35] jest intencja 

podejmowanego zachowania – Walsh [35] trafnie zauważa, że jednostka podejmująca 

zachowania samobójcze kieruje się chęcią wyłączenia świadomości, natomiast podej-

mując samouszkodzenia pragnie ją jedynie zmodyfikować. Warto jednak zauważyć, że 

często w praktyce intencja towarzysząca jednostce może być trudna do jednoznacz-

nego określenia. 
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Tabela 2 Rozróżnienie między samouszkodzeniami a próbami samobójczymi 

Kryterium oceny Samouszkodzenia Próby samobójcze 

Towarzyszący zamiar 

(intencja) 

Ulga po zmniejszeniu 

nieprzyjemnego afektu poprzez 

dokonanie samouszkodzenia 

Trwałe wyłączenie świadomości 

Zastosowane metody i ich 

zagrożenie dla zdrowia 

i życia 

Różnorodne, zazwyczaj są to 

formy mało szkodliwe dla 

zdrowia i życia (np. nacinanie 

naskórka, drapanie, gryzienie) 

Niewielkie zróżnicowanie, zwykle 

jedna, o charakterze bardziej 

zagrażającym życiu (np. 

przedawkowanie leków, nacięcia 

w okolicach nadgarstków) 

Częstotliwość zachowania 

Podejmowane częściej niż próby 

samobójcze, zazwyczaj 

wielokrotnie w różnych odstępach 

czasu 

Połączone raczej z przeżywaniem 

przejściowego kryzysu; osoby 

podejmujące próby samobójcze 

częściej to zazwyczaj osoby 

z zaburzeniami psychicznymi 

Charakter doświadczanego 

bólu psychicznego 

Trudny do zniesienia, jednak jego 

obecność, natężenia i dynamika są 

zmienne – ustępuje po dokonaniu 

samouszkodzenia 

Doświadczane cierpienie jest stałe, 

niemożliwe do zniesienia, powodując 

psychiczne wyczerpanie 

Obecność zniekształceń 

poznawczych 

Myślenie jest bardziej 

zdezorganizowane, czasami 

obecna jest fragmentacja 

procesów myślowych 

Tok myślenia charakteryzuje się 

sztywnością dychotomią oraz 

zawężeniem 

Poczucie bezsilności i braku 

nadziei 

Występują okresy optymizmu 

i poczucia kontroli 
Dominują 

Konsekwencje psychiczne 

dla jednostki 

Samouszkodzenie dostarcza 

jednostce ulgi i poprawy 

samopoczucia 

Brak odczuwania poprawy, myśli 

samobójcze oraz doświadczany ból 

psychiczny mogą ulec intensyfikacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20, 35, 36] 

Większość opracowań [np. 13, 14] wskazuje, że wystąpienie samouszkodzeń stanowi 

istotny predyktor podjęcia w przyszłości próby samobójczej bądź wskazują na łączne 

występowanie obydwu tych zjawisk [por. 2, 10]. Niektóre z badań wskazują jednak, że 

samouszkodzenia mogą być czynnikiem chroniącym przed zachowaniami samobój-

czymi – jednostka przekierowuje samobójcze intencje na autodestruktywność w nie-

zagrażającej życiu formie, zapobiegając samobójstwu [12]. 

3.2. Funkcje samouszkodzeń 

Samouszkodzenia mogą, w zależności od jednostki, pełnić różnorodne funkcje. 

Najczęściej wskazywaną w literaturze [3, 16, 17, 34] jest zmniejszenie doświadcza-

nego negatywnego, wszechogarniającego afektu. Samouszkodzenie dla podejmującej 

je jednostki stanowi sposób na doświadczenie natychmiastowej ulgi od przytłaczających 

emocji. Doświadczany afekt ma zwykle charakter napięcia, lęku, rozpaczy, wściekłości, 

poczucia bezradności oraz nienawiści do siebie, jednak może on być dla jednostki 

trudny do scharakteryzowania [34]. Samouszkadzające się osoby charakteryzują deficyty 

w zakresie regulacji emocji, a nawet czasem ich werbalizacji, przez co doświadczane 

emocje są dla nich tak trudne do zniesienia i opanowania.  

Inne wymieniane [3, 16, 17, 26, 32, 34-36] funkcje samouszkodzeń to chęć uzyskania 

bądź odzyskania poczucia kontroli, chęć wymierzenia sobie kary (przy czym nie musi 

odnosić się to do konkretnych zachowań jednostki, ale może również do postrzegania 



 

Katarzyna Westphal 

 

28 

siebie jako kogoś, kto na tę karę zasługuje), stworzenie okazji do zaopiekowania się 

sobą, przerwanie stanów dysocjacji i pustki wewnętrznej, szereg funkcji związanych 

z przebytą traumą (m.in. karanie zinternalizowanej postaci agresora). Samouszkodzenia 

pełnią również funkcje interpersonalne – służą wyznaczaniu granic własnego Ja, stano-

wią próbę komunikacji okaleczającej się jednostki z otoczeniem, w celu zakomuniko-

wania o doświadczanym cierpieniu lub mając na celu wywołanie określonych reakcji 

i emocji. 

3.3. Przeżywanie siebie u osób podejmujących zachowania 

autodestruktywne bezpośrednie  

Podjęcie samouszkodzenia jest konsekwencją procesów decyzyjnych i motywa-

cyjnych, dzięki którym jednostka uznaje samookaleczenie, akceptując jego niszczące 

skutki jako środek służący osiągnięciu danego celu [17, 34]. Łączy się to ze sposobem 

wartościowania jednostki, który jest konsekwencją specyficznego sposobu myślenia 

oraz postrzegania siebie i świata [34].  

D. Kubacka-Jasiecka [19] wskazuje na specyfikę przeżywania siebie u osób 

podejmujących zachowania autodestruktywne. Zauważa, że u takich osób tożsamość 

oraz Ja nie są przeżywane w sposób spójny. Samouszkadzające się jednostki postrze-

gają siebie w sposób znacznie zniekształcony – jako kogoś nieadekwatnego, małowar-

tościowego, niezasługującego na opiekę i miłość. Ponadto, u takich osób występują 

deficyty w zakresie poczucia odrębności od innych oraz zawężenie i sztywność granic, 

co z kolei łączy się z trudnościami w komunikacji i zrozumieniu z otoczeniem.  

Kubacka-Jasiecka [19] wymienia motywy związane z przeżywaniem własnej 

osoby, które mają związek z podejmowaniem zachowań autodestruktywnych. Należą 

do nich:  

 poczucie obcości obszarów Ja, co łączy się z doświadczaniem objawów dysocja-

cyjnych; 

 płynne granice między Ja a innymi – włączanie znaczących osób i relacji z nimi 

w obraz siebie; 

 deficyty w poczuciu autonomii i niezależności; 

 brak poczucia kontroli i samokontroli. 

Wymienione motywy i charakterystyka osób samouszkadzających się wydaje się 

odpowiadać wymienionym wcześniej funkcjom, jakie pełnią samouszkodzenia. Można 

także domniemywać o deficytach w zakresie poczucia tożsamości, jakie będą dotyczyły 

omawianej grupy osób. Możliwie szczególne dla nich jest słabe poczucie wewnętrznej 

spójności, odrębności i granic oraz poczucia własnej wartości. Samouszkodzenia mogą 

spełniać nie tylko funkcje dla Ja jednostki, ale także służyć regulacji regulacji do-

świadczanego afektu, u którego podłoża leżą deficyty w poczuciu tożsamości. 

4. Uzasadnienie badań własnych 

W literaturze przedmiotu mało jest badań poświęconych zjawisku samouszkodzeń 

u dorosłych leczących się psychiatrycznie. Zazwyczaj są one prowadzone na grupach 

adolescentów [por. 10, 11, 12, 26, 27]. Badanie tego zjawiska wśród dorosłych jest 

jednak o tyle istotne, że mimo, że samouszkodzenia i podejmowanie prób samobójczych 

mogą występować w przebiegu różnych zaburzeń (np. zaburzeń osobowości borderline, 



Znaczenie wybranych wymiarów tożsamości  

dla ekspresji autodestruktywności bezpośredniej u osób leczących się psychiatrycznie 

 

29 

depresji, zaburzeń lękowych), to jednak nie są trwale i jednoznacznie powiązane 

z danym zaburzeniem [36]. Podejmowanie autodestruktywności bezpośredniej stanowi 

swego rodzaju objaw, który może mieć źródło – podobnie jak współistniejące z nią 

zaburzenia psychiczne – w charakterystykach osobowościowych jednostki. Uzasadnienie 

badań własnych stanowi chęć podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, jaka specyfika 

przeżywania siebie ma wpływ na podejmowanie samouszkodzeń oraz prób samobój-

czych. W celu pomocy takim osobom, istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co 

motywuje jednostkę do ataku na własne ciało lub nawet życie oraz jaki cel takie 

zachowanie pełni.  

 Na podstawie analizy literatury przedmiotu nie znaleziono również badań poświę-

conych zależności poczucia tożsamości z ujawnianiem autodestruktywności bezpo-

średniej, mimo że problem tożsamości wydaje się istotny w kontekście zdrowia 

psychicznego i dobrostanu jednostki [por. 8, 23, 29, 30].  

4.1. Problematyka badań własnych 

Główny problem, który próbowano rozwiązać w procesie badań własnych, stanowi 

znaczenie nasilenia wybranych aspektów poczucia tożsamości dla ujawniania zachowań 

autodestruktywnych bezpośrednich, rozumianych jako podejmowanie samouszkodzeń 

i/lub prób samobójczych. Wybrane poczucia tożsamościowe – poczucie niepowtarzal-

ności, odrębności i granic oraz spójności – wydają się szczególnie istotne w kontekście 

ujawniania omawianych zachowań. Jak wcześniej wspomniano, poczucie niepowta-

rzalności stanowi swego rodzaju istotę poczucia tożsamości, więc deficyty w tym 

zakresie mogą być szczególnie dotkliwe. Pozostałe dwa – poczucie odrębności i granic 

oraz wewnętrznej spójności, wybrano ze względu na charakterystyczne dla samouszka-

dzających się osób doświadczanie deficytów w tych zakresach. Ponadto, poczucie 

wewnętrznej spójności wydaje się szczególnie ważne w kontekście dobrostanu, ponie-

waż dążenie do integralności w zakresie Ja stanowi – obok potrzeby kontroli i podtrzy-

mania własnej wartości – jedno z podstawowych jego dążeń [por. 17, 28].  

Próbowano uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:  

 Czy słabe poczucie niepowtarzalności ma związek z ujawnianiem zachowań 

autodestruktywnych bezpośrednich w badanej próbie?  

 Czy osoby ujawniające zachowania autodestruktywne bezpośrednie charakteryzują 

się słabszym poczuciem odrębności i granic?  

 Czy niskie poczucie wewnętrznej spójności łączy się z ekspresją autodestruktyw-

ności bezpośredniej w badanej próbie? 

 Czy związek między nasileniem wybranych wymiarów tożsamości i ekspresją auto-

destruktywności bezpośredniej jest moderowany przez charakterystyki dotyczące 

historii choroby i leczenia (ilość dotychczasowych hospitalizacji, długość leczenia 

psychiatrycznego, uczestnictwo w psychoterapii i występowanie chorób psychicz-

nych w rodzinie)? 

4.2. Charakterystyka badanej próby i przebieg badania 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz władze 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Badania prowa-

dzone były na Oddziale III Psychiatrycznym Żeńskim oraz Oddziale II Psychiatrycz-
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nym Męskim w Toruniu. Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pan-

demią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 część badań musiała zostać przeprowadzona 

internetowo – za pośrednictwem portalu Facebook, w grupach zrzeszających osoby 

leczące się psychiatrycznie. Z tego względu nie udało się zebrać grupy kontrolnej, tj. 

osób leczących się psychiatrycznie nieujawniających żadnej formy autodestruktyw-

ności bezpośredniej. 

Badaną próbę stanowią osoby dorosłe, ze względu na prawdopodobne ustabilizo-

wanie tożsamości i obrazu siebie, po burzliwym w tym kontekście okresie adolescencji 

[5]. Kryterium włączenia do próby stanowiła deklaracja leczenia psychiatrycznego oraz 

podejmowanie min. 2 razy w tygodniu samouszkodzeń i/lub podjęcie próby samobój-

czej. Kryterium wyłączającym była diagnoza zaburzeń psychotycznych. W projekcie 

wzięły udział jedynie osoby w dobrej kondycji psychicznej – w remisji pełnej lub 

częściowej, co pozwoliło im na zaangażowanie się w badanie.  

W badaniu wzięło udział łącznie 115 osób – 97 kobiet (84,35% wszystkich bada-

nych) oraz 18 mężczyzn (15,65% badanej próby). Były to osoby w przedziale wieko-

wym 18-50 lat (średni wiek: 27 lat) o różnym wykształceniu – 11 osób podstawowym, 

51 średnim, 6 zawodowym i 44 wyższym. Trzy badane osoby nie ujawniły informacji 

o wykształceniu. Uczestnicy projektu różnili się również długością leczenia psychia-

trycznego, ilością dotychczasowych hospitalizacji psychiatrycznych, deklarowanym 

uczestnictwem w psychoterapii oraz obecnością chorób psychicznych w rodzinie. 

W badaniach wykorzystano ankietę osobową, zawierającą pytania o zmienne socjo-

demograficzne oraz ujawnianie zachowań autodestruktywnych bezpośrednich. Do 

zbadania nasilenia poczuć tożsamościowych użyto wybranych podskal wchodzących 

w skład Wielowymiarowego Kwestionariusza Tożsamości Aleksandry Pilarskiej. 

Narzędzie służy do badania nasilenia wymiarów tożsamości w postaci odpowiadają-

cym im poczuć tożsamościowych – posiadania wewnętrznej treści, niepowtarzalności, 

odrębności i granic, spójności, ciągłości w czasie i własnej wartości [24]. Na potrzeby 

badań własnych wykorzystano tylko trzy podskale, mierzące poczucie niepowtarzal-

ności, odrębności i granic oraz spójności. Zabieg taki, w przypadku opisywanego 

narzędzia, jest metodologicznie poprawny. Wysokie wyniki w poszczególnych pod-

skalach wskazują na silne nasilenie wymiarów tożsamości i odpowiadających im poczuć, 

natomiast niskie – na słabe. 

4.3. Analiza wyników badań własnych 

Jako że w badanej próbie nie występowały osoby nieujawniające żadnej formy 

autodestruktywności bezpośredniej, analizowano oddzielnie grupę osób deklarujących 

podejmowanie prób samobójczych i samouszkadzających się. Warto jednak zauważyć, 

że osoby deklarujące podejmowanie obydwu form autodestruktywności stanowiły ponad 

połowę badanych (58 osób – 50,40%). Dokonywanie samouszkodzeń deklarowało 39 

osób (stanowiących 33,90% wszystkich badanych), natomiast jedynie podejmowanie 

prób samobójczych – 18 osób (15,7%). Taki rozkład próby potwierdza doniesienia 

o częstym jednoczesnym występowaniu obydwu rodzajów autodestruktywności bezpo-

średniej. Rozkład próby ze względu na podejmowane formy zachowań został przed-

stawiony na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Deklarowane podejmowane formy autodestruktywności bezpośredniej w badanej próbie  

[wyniki badań własnych] 

Ze względu na znacząco nierównoliczne grupy we wszystkich analizach wymiarów 

tożsamości zastosowano testy U Manna-Whitney’a. 

Analizowanie nasilenia wymiarów tożsamości w zależności od podejmowania prób 

samobójczych wykazało jedną istotną statystycznie różnicę – poziom poczucia nie-

powtarzalności był niższy w grupie osób, które deklarowały podejmowanie prób samo-

bójczych. W przypadku pozostałych wymiarów tożsamości nie odnotowano różnic 

istotnych statystycznie. Szczegółowe statystyki obrazuje tabela 3 

Tabela 3. Nasilenie wymiarów tożsamości a podejmowanie prób samobójczych 

nie (n = 39) 

tak (n = 76) 
M SD M SD U Z P r 

Poczucie niepowtarzalności 16,89 5,90 14,09 5,58 1063,0 -2,48 0,013 0,23 

Poczucie odrębności i granic 9,49 3,74 8,21 3,60 1219,5 -1,56 0,120 0,15 

Poczucie wewnętrznej spójności 11,77 5,01 10,16 5,35 1248,0 -1,39 0,166 0,13 

Źródło: wyniki badań własnych 

Następnie analizowano nasilenie wymiarów tożsamości w kontekście ujawniania 

samouszkodzeń. Wykazano jedną istotną statystycznie różnicę – poziom poczucia 

niepowtarzalności był słabszy w grupie osób samouszkadzających się. W przypadku 

pozostałych wymiarów tożsamości nie stwierdzono istotnych różnic. 

Tabela 4. Nasilenie wymiarów tożsamości a podejmowanie samouszkodzeń 

nie (n = 18) 

tak (n = 97) 
M SD M SD U Z P r 

Poczucie niepowtarzalności 16,00 5,21 14,86 5,93 766,0 -0,83 0,409 0,08 

Poczucie odrębności i granic 10,28 4,03 8,34 3,56 622,0 -1,94 0,053 0,18 

Poczucie wewnętrznej spójności 15,39 3,85 9,84 5,05 316,5 -4,29 <0,001 0,40 

Źródło: [wyniki badań własnych] 
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Sprawdzono również, czy wybrane charakterystyki dotyczące historii choroby i le-

czenia pełnią funkcję moderującą między nasileniem wymiarów tożsamości a ekspresją 

zachowań autodestruktywnych bezpośrednich w badanej próbie. Sprawdzano po kolei 

potencjalne moderatory – liczbę dotychczasowych hospitalizacji, długość leczenia 

psychiatrycznego, deklarowane uczestnictwo w psychoterapii oraz występowanie chorób 

psychicznych w rodzinie. W przypadku żadnej z tych zmiennych nie odnotowano 

istotnego statystycznie wyniku moderacji. 

5. Wnioski i dyskusja 

Uzyskane wyniki wskazują na istotne znaczenie nasilenia poszczególnych wymia-

rów tożsamości dla dobrostanu jednostki, gdzie ujawnianie autodestruktywności bez-

pośredniej bezdyskusyjnie jest oznaką deficytów w tym zakresie. Stosunkowo mało 

jest doniesień na temat związków poczucia własnej wyjątkowości z dobrostanem. 

Uzyskane wyniki, wskazujące na słabe nasilenie poczucia niepowtarzalności u osób 

podejmujących próby samobójcze mogą wskazywać na znaczenie świadomości własnej 

wyjątkowości dla funkcjonowania jednostki, mimo że dąży ona również w pewnym 

stopniu do podobieństwa z innymi [23].  

W badanej próbie nie wykazano żadnej specyficznej zależności w zakresie poczucia 

odrębności i granic. Jest to o tyle zaskakujące, o ile deficyty w tym zakresie wydają się 

być charakterystyczne dla samouszkadzających się osób; świadczą o tym m.in. często 

obecne u nich dysfunkcje przeżywania siebie, mogące polegać na zatraceniu granic 

własnego ciała [21]. Ponadto, w literaturze przedmiotu często wskazuje się na specy-

ficzną funkcję zaznaczania granic, pełnioną przez samouszkodzenia [por. 3, 16, 17]. 

Tendencje symbiotyczne, łączące się ze słabym poczuciem odrębności i granic mają 

charakter patogenny [por. 31], co również mogłoby sugerować, że w badanej próbie 

mogą mieć powiązania z ujawnianiem autodestruktywności bezpośredniej. Badania 

własne jednak tego nie potwierdziły. Wskazuje to na różnice indywidualne wśród osób 

podejmujących zachowania autodestruktywne i podkreśla, że funkcje, jakie pełnią 

omawiane zachowania są różnorodne i polimotywacyjne, w zależności od specyfiki 

funkcjonowania jednostki. Zwraca to uwagę na potrzebę dalszych badań, w celu lep-

szego rozumienia zjawiska i opracowania adekwatnych form pracy z takimi osobami. 

Słabe poczucie wewnętrznej spójności u osób samouszkadzających się wykazano 

w licznych doniesieniach weryfikujących znaczenie tego wymiaru psychologicznego 

funkcjonowania człowieka dla jego dobrostanu [por. 8, 22, 28, 29]. Uzyskane 

w badaniach własnych wyniki potwierdzają, że zjawisko doświadczania rozbieżności 

w zakresie własnej tożsamości jest dla jednostki źródłem wielu negatywnych emocji, 

a samouszkodzenia w tym kontekście pełnią prawdopodobnie funkcje neutralizowania 

ich. Ponadto, potwierdza to doniesienia o braku integracji poszczególnych elementów 

w strukturze Ja u osób samouszkadzających się, co powoduje doświadczanie stanów 

dysocjacji [por. 17, 26, 34].  

Ograniczeniem badań własnych jest niewątpliwie to, że odbyły się one bez grupy 

kontrolnej, tj. osób nieujawniających żadnej formy autodestruktywności. Uniemożli-

wiło to wnioskowanie o pewnych tendencjach wiążących się z podejmowaniem auto-

destruktywności w badanej próbie z większą pewnością, ze względu na brak możli-

wości odniesienia wyników. Pozostawia to jednak możliwość dalszych badań, konty-

nuowania ich z uwzględnieniem grupy porównawczej. 
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Ponadto, nie ma pewności czy dla podejmowania prób samobójczych decydujące 

były badane charakterystyki. Uzyskane wyniki wskazują, że występuje zależność 

między podjęciem prób samobójczych a słabszym poczuciem niepowtarzalności, co 

nie pozostaje bez znaczenia. Jednakże ze względu na specyfikę badanej grupy, próba 

samobójcza mogła zostać podjęta w przebiegu epizodu chorobowego, co nie zostało 

skontrolowane. 

Silną stroną badań okazała się konieczność częściowej ich realizacji za pośredni-

ctwem serwisu internetowego – anonimowość ankiety i jej ogólnodostępność mogła 

sprzyjać szczeremu ujawnianiu aspektów przeżywania przez osoby badane. Dodatkowo, 

uzyskane wyniki wskazują na powszechność zjawiska autodestruktywności 

bezpośredniej, co uzasadnia konieczność opracowania stosownych form pomocy dla 

osób, które ją ujawniają. 

Stan psychiczny badanych osób – remisja częściowa lub całkowita oraz uzyskane 

wyniki pozwalają domniemywać, że ekspresja omawianych zachowań niekoniecznie 

jest powiązana z równoczesnym występowaniem innych objawów psychopatologicz-

nych (kryterium włączenia do próby stanowiło m.in. podejmowanie samouszkodzeń 

min. 2 razy w tygodniu), w przebiegu epizodów chorobowych. Wskazuje to, iż podej-

mowanie samouszkodzeń czy prób samobójczych może łączyć się z charakterystykami 

osobowościowymi, co zwraca uwagę na potrzebę pracy terapeutycznej i wypracowaniu 

metod pomocy w tym zakresie. 
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Znaczenie wybranych wymiarów tożsamości dla ekspresji autodestruktywności 

bezpośredniej u osób leczących się psychiatrycznie 

Streszczenie 

Poczucie tożsamości odnosi się do sposobów przeżywania siebie przez jednostkę i stanowi o jej poczuciu 

posiadania własnego „Ja” i. Składają się na nie poczucia tożsamościowe, a deficyty w zakresie choćby 

jednego z nich mają istotny wpływ na funkcjonowanie i dobrostan człowieka. Celem badań własnych było 

sprawdzenie, czy doświadczane deficyty w zakresie wybranych poczuć tożsamościowych mają znaczenie 

dla ekspresji zachowań autodestruktywnych. Badania przeprowadzono na grupie 115 osób leczących się 

psychiatrycznie, przejawiających w/w zachowania, rozumiane jako podejmowanie samouszkodzeń lub/i 

prób samobójczych. Za pomocą wybranych podskal Wielowymiarowego Kwestionariusza Tożsamości 

(WKT) A. Pilarskiej zbadano nasilenie trzech wymiarów tożsamości – poczucia niepowtarzalności, odręb-

ności i granic oraz wewnętrznej spójności, które wydają się istotne z perspektywy ujawniania autodestruk-

tywności bezpośredniej. Wyniki wskazują na niższe poczucie wewnętrznej spójności u osób dokonujących 

samouszkodzeń oraz niższe poczucie niepowtarzalności w grupie osób podejmujących próby samobójcze. 

Nie wykazano natomiast istotnego związku miedzy poczuciem odrębności i granic a aktami autodestruk-

tywności. Uzyskane wyniki mają znaczenie dla praktyki terapeutycznej oraz stanowią wstęp do dalszych 

badań w kierunku przeżywania siebie u osób podejmujących zachowania autodestruktywne. 

Słowa klucze: poczucie tożsamości, autodestruktywność bezpośrednia, samouszkodzenia, próby samobójcze 

The significance of selected identity dimensions for the expression  

of self-destructive behaviour among psychiatric patients 

Abstract 

Sense of identity relates to the ways of experiencing oneself and forms an independent view of self. It consists 

of several identity characteristics and deficits in any of those have detrimental influence on functionality 

and well-being of self. The aim of the research was examining if those experienced psychological deficits 

in selected identity characteristics bear significance for expressing self-destruction. The research was 

conducted among group of psychiatric patients (n = 115) who engage in self-destructive behaviour unde-

strood as non-suicidal self-injury and suicide attempts. Using selected subscales from Multidimensional 

Questionnaire of Identity (MQI) by A. Pilarska, intensity of three identity characteristics were measured. 

Selected dimensions of identity – sense of specificity, sense of separateness and sense of inner coherence, 

seem to be important for exposing self-destructive behaviour. The results point to a weaker sense of sense 

of inner coherence in patients who engage non-suicidal self-injury. The sense of specificity turned out 

lower among those who have attempted suicide. Results obtained specifically on subscale of sense of 

separateness show no differences between compared groups. Obtained results bear therapeutic significance 

and present an introduction for the further research of oneself's experience among patients who engage in 

self-destructive behaviour. 

Keywords: sense of identity, self-destruction, non-suicidal self-injury, suicide attempts 
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Podejście poznawczo-behawioralne w pracy 

terapeutycznej z pacjentami w trakcie pandemii – 

przegląd teoretyczny problemów psychologicznych 

i technik psychoterapeutycznych 

1. Wprowadzenie 

Pandemia COVID-19 jest ogólnoświatowym źródłem silnego stresu, pogłębianego 

przez przedłużającą się izolację i liczne restrykcje, co przyczynia się do rozwoju 

objawów depresji, zaburzeń lękowych, adaptacyjnych i potraumatycznych. Podejście 

poznawczo-behawioralne ze względu na swój uniwersalny, pankulturowy charakter, 

elastyczne formy prowadzenia terapii oraz potwierdzoną skuteczność w leczeniu i pre-

wencji licznych objawów psychopatologicznych może pomóc w walce z negatywnymi 

skutkami towarzyszącego epidemii stałego poczucia zagrożenia. Celem niniejszej 

pracy jest przegląd dotychczasowych doniesień naukowych na temat problemów 

psychologicznych pojawiających się u pacjentów w związku z sytuacją pandemii oraz 

wskazanie, w jaki sposób podejście poznawczo-behawioralne może być pomocne 

w pracy terapeutycznej z tymi trudnościami. 

2. Pandemia COVID-19 i jej wpływ na zdrowie psychiczne 

Światowa pandemia COVID-19 rozpoczęła się pod koniec 2019 r. w Chinach 

szybko rozprzestrzeniając się na inne kraje. Miliony ludzi zostały zakażone, doznając 

licznych i bardzo zróżnicowanych objawów – od tych niespecyficznych po poważne 

symptomy kliniczne jak niewydolność oddechowa, sepsa czy zaburzenia pracy wielu 

narządów [1]. Oprócz oczywistego wpływu na zdrowie fizyczne i życie człowieka, 

pandemia niesie ze sobą także groźne skutki ekonomiczne, socjologiczne i psycholo-

giczne [1-3]. Liczne badania pokazują, że sytuacja epidemii jest związana z bardzo 

silnym dystresem i koniecznością adaptacji do nowych warunków, co ciągnie za sobą 

zwiększone ryzyko rozwinięcia zaburzeń psychicznych [2, 4-8]. Już w trakcie wcze-

śniejszych pandemii (np. dżumy, grypy hiszpanki) obserwowano powszechnie takie 

reakcje na zaistniałą sytuację jak: lęk, bezsenność, zwiększone spożycie alkoholu czy 

zanik energii [9]. Obecnie, ze względu na globalizacje transmisja wirusa, a wraz z nim 

poczucia stałego zagrożenie, niepewności i braku bezpieczeństwa znacznie przy-

spieszyła [10].  

Mówi się, że pandemia COVID-19 może wywołać kolejną pandemię – pandemię 

chorób psychicznych [11]. Przeprowadzone na populacji chińskiej analizy wykazały, 

że w trakcie epidemii znacznie wzrosła częstość i intensywność przeżywania emocji 

negatywnych, jak lęk, depresja i gniew, a spadła jakość życia i poczucie dobrostanu 

[12]. Ponadto, wśród personelu medycznego zajmującego się pacjentami z COVID-19 
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zaobserwowano wysokie wskaźniki zachorowalności na depresję (50,4% badanych), 

zaburzenia lękowe (44,6%) i bezsenność (34%). Aż 71,5% z nich doświadczało silnego 

dystresu [13]. Te doniesienia są zbieżne z amerykańskimi badaniami, które pokazują, 

że 45% dorosłych mieszkańców USA deklaruje podwyższony poziom stresu i niepokoju 

związanych z koronawirusem [14]. Generalnie, niezależnie od szerokości geogra-

ficznej, najczęściej występujące negatywne oznaki życia w trakcie pandemii to: domi-

nujące, subiektywne poczucie zagrożenie ze strony innych; strach; niepewność; niepokój 

oraz objawy utożsamiane z reakcją na traumatyczny stres [15], a najczęściej stawiane 

diagnozy psychiatryczne – depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia związane ze 

stresem [15-18]. Dodatkowo, ze względu na zjawisko stygmatyzacji obserwuje się 

symptomy fobii społecznej – obywatele krajów azjatyckich, pracownicy służby zdrowia, 

ludzie przebywający na kwarantannie, powracający z zagranicy, kaszlący czy cierpiący 

na alergie są piętnowani jako ci, którzy stwarzają większe ryzyko przenoszenia zaka-

żenia [10].  

Psychologiczne skutki epidemii uwidoczniły się także w grupie osób leczonych 

psychiatrycznie jeszcze przed ekspansją COVID-19 – w porównaniu z osobami nie-

przejawiającymi symptomów zaburzeń psychicznych, pacjenci psychiatryczni byli 

bardziej zaniepokojeni swoim zdrowiem fizycznym i impulsywni oraz doświadczali 

więcej gniewu i myśli samobójczych [19].  

Obecnie naukowcy, by podkreślić specyficzny charakter objawów powstałych 

w reakcji na traumę związaną z COVID-19 wyodrębnili jednostkę pandemicznego 

ostrego zaburzenia stresowego. Tym, co najbardziej odróżnia to zaburzenie od opisy-

wanych w DSM-5 oraz ICD-10 ostrej reakcji na stres (ASD) i PTSD jest czas ekspo-

zycji na stresor oraz czas utrzymywania się objawów (w wypadku pandemii znacznie 

dłuższy, niedający się dokładnie określić). Wśród jej najczęściej obserwowanych 

symptomów notuje się: stany niepokoju i paniki, poczucie bezradności i niemożności 

ucieczki, smutek i trudności z przeżywaniem oraz wyrażaniem pozytywnych emocji, 

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (związane z uzasadnionymi zaleceniami co do 

mycia, dezynfekcji i sterylności), tendencje do nadmiernej obserwacji funkcjonowania 

organizmu i reakcji ciała (jak kaszel, duszności, temperatura) oraz podążania za nie-

sprawdzonymi poradami niewykwalifikowanych pseudospecjalistów. Na rozwinięcie 

syndromu pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego szczególnie narażeni są 

ludzie: z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, poddawani kwarantannie 

i ich rodziny, pracujący w służbie zdrowia, służbach zmilitaryzowanych i komunalnych, 

samotni oraz będący w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia i ciężkiego przebiegu 

COVID-19 (np. ze względu na choroby współistniejące) [15, 20, 21]. Każda z tych 

populacji posiada inne potrzeby, zmaga się z innymi obciążeniami i doświadcza innych 

symptomów dyskomfortu psychicznego, w związku z czym wymaga zastosowania 

innego postępowania interwencyjnego lub terapeutycznego. Pewne mechanizmy poja-

wiające się w sytuacji dystresu będą jednak działały niezależnie od tego, kim jest 

doświadczająca go osoba np. dysonans poznawczy, wynikający z faktu, że to, co 

jeszcze bardzo niedawno wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością, z którą 

należy się mierzyć, nie mając wcześniejszego doświadczenia ani wykształconych 

odpowiednich strategii radzenia sobie. Nic dziwnego, że w takim przypadku organizm 

sięga po różne mechanizmy obronne, umożliwiające mu przetrwanie. Najpopular-
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niejsze z nich to tłumienie lęku i poczucia zagrożenia poprzez nierealistyczne przeko-

nania jak „mnie to nie dotyczy, ja i moi bliscy nie zachorujemy”. Co więcej, niezro-

zumienie panujących w związku z pandemią ograniczeń i zakazów budzi jeszcze 

większe poczucie bezradności i niezgody na otaczającą rzeczywistość, co może skut-

kować podejmowaniem destrukcyjnych działań (np. łamanie zaleceń sanitarnych i me-

dycznych). Polscy badacze, tworząc przewodnik terapeutyczny zaburzeń psychicznych 

towarzyszących pandemii zwracają uwagę na ważną rolę budowania poczucia wsparcia 

społecznego zarówno w wymiarze informacyjnym, jak i emocjonalnym u wszystkich 

doświadczających dystresu w związku z koronawirusem niezależnie od tego, czy 

pacjentem jest osoba zakażona, będąca w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia, czy 

też narażona na rozwinięcie objawów zaburzeń psychicznych. Wsparcie informacyjne 

pozwala na zapanowanie nad chaosem, jaki generują różne instytucje wydające 

sprzeczne zalecenia medyczne, organizacyjne i sanitarne, a emocjonalne – daje możli-

wość ujawnienia i odreagowania negatywnych emocji, wzmocnienia i tym samym 

przeciwdziałania narastania lęku i wyczerpania [15]. Należy także pamiętać, że nie 

wszyscy doświadczający obciążeń pandemii będą potrzebować opieki psychologicznej 

i psychiatrycznej – w wielu przypadkach najprawdopodobniej wystarczające będą 

posiadane zasoby radzenia sobie, przy których lęk będzie działał mobilizująco, a nie 

ograniczająco na możliwości podjęcia walki z zagrożeniem. Jednak, u osób z niewystar-

czającymi zasobami najprawdopodobniej konieczna będzie adekwatna interwencja 

terapeutyczna, na przykład taka, jaką oferuje oparte na dowodach empirycznych po-

dejście poznawczo-behawioralne. 

3. Terapia poznawczo-behawioralna i jej podstawowe założenia 

Terapia poznawczo behawioralna (CBT) ma szerokie zastosowanie w leczeniu 

różnych zaburzeń psychicznych, począwszy od zaburzeń afektywnych, poprzez lękowe, 

związane ze stresem, zaburzenia odżywiania, uzależnienia po zaburzenia osobowości. 

Jest to terapia krótkoterminowa, skoncentrowana na rozwiązaniu aktualnych problemów 

pacjenta [22]. Jej założenia oparte są na twierdzeniu, że źródłem zaburzeń psychicz-

nych oraz towarzyszących im dysfunkcji i nieadaptacyjnych zachowań są niezdrowe 

wzorce myślenia, a celem – identyfikacja negatywnych myśli automatycznych, ich 

zmiana oraz zaszczepienie nowych, bardziej przystosowawczych przekonań, które 

pociągają za sobą zmiany na poziomie behawioralnym i emocjonalnym, co w konse-

kwencji pomagają sprawniej funkcjonować pacjentowi [23, 24]. Wczesne doświad-

czenia są źródłem kluczowych przekonań i zasad postępowania, które uaktywniają się 

w różnych sytuacjach – jeśli są one nieadaptacyjne i nierealistyczne, a sytuacja stanowi 

duże wyzwanie dla mechanizmów radzenia sobie ze stresem może to wywołać 

poczucie bezradności i braku bezpieczeństwa, co z kolej ciągnie za sobą wzrost odczu-

wania emocji negatywnych, skutkujących jeszcze gorszym radzeniem sobie [25].  

Terapia poznawczo-behawioralna jest rekomendowaną formą leczenia problemów 

emocjonalnych w większości krajów rozwiniętych [26]. Istnieją liczne dowody, że 

może być stosowana niezależnie od różnic kulturowych [27, 28]. Udowodniono 

również, że prowadzona online jest nie mniej skuteczna w zapobieganiu i leczeniu 

zaburzeń związanych ze stresem niż ta prowadzona w bezpośrednim kontakcie [29]. 

Jest to tym bardziej cenne, ponieważ w obecnej sytuacji ze względu na panujące obo-

strzenia (np. konieczność zachowania dystansu społecznego, inna organizację pracy), 
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gorszy dostęp do opieki medycznej i liczne dodatkowe obciążenia (np. przebywanie na 

kwarantannie, opiekę nad dziećmi, lęk przed zarażeniem, przeciążenie pracą) prowa-

dzenie terapii w formie twarzą w twarz może być znacznie utrudnione.  

Badacze zwracają uwagę, że terapia poznawczo-behawioralna ma pozytywne 

działanie na odporność psychiczną (ang. resillience), odgrywającej dużą rolę w procesie 

radzenia sobie z wyzwaniami i prewencji zaburzeń psychicznych [30, 31]. Ze względu 

na swój uniwersalny charakter, stosunkowo niewielkie koszty i elastyczne formy 

prowadzenia psychoterapia poznawczo-behawioralna jest dedykowana m.in. ofiarom 

katastrof i kryzysów [32]. Zauważono także, że może skutecznie przeciwdziałać 

wypaleniu zawodowemu u pracowników służby zdrowia [33] oraz objawom PTSD 

[34] i depresji [35] u osób z grup ryzyka rozwinięcia tych zaburzeń. To wszystko 

sprawia, że w obliczu istniejącej sytuacji terapia poznawczo-behawioralna może być 

niezwykle pomocnym narzędziem w walce z psychologicznymi skutkami pandemii 

COVID-19, zwłaszcza że warunki pandemii często komplikują prowadzenie terapii 

w standardowy sposób – oprócz wymienionego już utrudnionego dostępu do leczenia 

(np. wymagającego sięgnięcia po inne formy terapii niż spotkania „twarzą w twarz”), 

wpływa na zwiększenie ogólnego poczucia napięcia pacjentów i intensyfikację istnie-

jących objawów oraz wymusza modyfikację protokołów i technik pracy z różnymi 

problemami. Utrudnienia te dotyczą zarówno pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie 

przed pandemią, jak i tych, których symptomy pojawiły się w reakcji na COVID-19 

i jego społeczne, psychiczne i fizyczne konsekwencje. Poniżej zostaną przedstawione 

rekomendowane szczegółowe wytyczne, co do psychoterapii pacjentów w obliczu 

zmagania się z koronawirusem.  

4. Terapia poznawczo-behawioralna w pandemii COVID-19 

W obliczu pandemii terapia poznawczo-behawioralna powinna koncentrować się na 

minimalizowaniu negatywnych efektów obciążeń, jakich doznaje psychika w obliczu 

przedłużającej się ekspozycji na silnie stresujące czynniki [36]. Osiągnięciu tego celu 

może sprzyjać stosowanie wielu ze znanych i sprawdzonych metod, jak: angażowanie 

pacjentów w zdrowe działania i strategie zaradcze, zwracanie uwagi na pozytywy, 

rozwiązywanie bieżących problemów, ćwiczenia relaksacyjne, poznawcza restruktury-

zacja nieprzystosowawczych przekonań dotyczących pandemii i jej skutków, a także 

techniki wywodzące się z trzeciej fali CBT – poznawczej terapii opartej na uważności 

(ang. Mindfullness-Based Cognitive Therapy, MBCT), terapii akceptacji i zaangażo-

wania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) oraz terapii odwrażliwiania 

za pomocą ruchu gałek ocznych (ang. Eye Movement Desensitization and Repro-

cessing – EMDR) [36, 37]. World Confederation of Cognitive and Behavioural 

Therapies stworzyła krótki przewodnik, zawierający wskazówki, w jaki sposób dbać 

o swoje zdrowie psychiczne w trakcie epidemii COVID-19. Znajdują się w nim infor-

macje na temat normalizowania objawów niepokoju i lęku, podważania nieadaptacyj-

nych myśli, racjonalnego i elastycznego podchodzenia do bieżących wyzwań, radzenia 

sobie z obawami i ruminacjami, stosowania relaksacji i medytacji oraz angażowania 

się w czynności, mające na celu: ochronę swojego zdrowia, dbanie o siebie, rozwiazy-

wanie problemów i sprawianie przyjemności. Dodatkowo, wymieniane są instytucje 

i strony internetowe, gdzie można szukać pomocy oraz lista polecanych książek, 

mogących służyć jako samouczki dla pacjentów z różnymi trudnościami [38].  
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Benhamou i Piedra (2020) opracowały krótki protokół dla pracowników służby 

zdrowia w pandemii (7 nagranych, dostępnych przez Internet sesji). Wyszczególniły 

w nim następujące elementy: psychoedukację, naukę funkcjonalnych poznawczych 

i behawioralnych strategii radzenia sobie, trening mindfullness, promowanie aktyw-

ności nastawionej na osiąganie wartościowych celów oraz rozwijanie akceptacji, 

zaangażowania i samowspółczucia, by wzmacniać motywację, omijać potencjalne 

bariery i koić negatywne emocje [37]. Pracownicy medyczni to nie jedyna grupa szcze-

gólnie dotknięta ryzykiem rozwinięcia objawów depresji czy przebytej traumy –

badania pokazują, że na podobne ryzyko są narażone osoby młode i w podeszłym 

wieku; dzieci uczące się w domu i ich rodzice; osoby, które straciły źródło utrzymania 

lub te, których dochody znacznie się obniżyły a także pacjenci z diagnozą innych niż 

COVID-19 chorób somatycznych i psychicznych [39]. Co więcej, niezależnie od 

przynależności narodowej, zawodowej czy społecznej, wszyscy ludzie mogą doświad-

czać różnych lęków, przede wszystkim: lęku o zdrowie własne i najbliższych, lęku 

o przyszłość, lęku przed wyjściem z domu i przemieszczaniem się oraz lęku przed stratą 

(np. zdrowia, bliskich, pracy, majątku, ważnych zasobów i wartości).  

Negatywne emocje, jakie pojawiają się w reakcji na obecną sytuację są skutkiem 

nieadaptacyjnych interpretacji faktów, jakich dokonuje mózg. Te irracjonalne interpre-

tacje to tzw. zniekształcenia poznawcze, czyli błędy percepcji i wnioskowania, powstałe 

w wyniku wcześniejszych doświadczeń jednostki, powodujące wyciąganie pochopnych 

wniosków [40]. Zgodnie z założeniami terapii poznawczo-behawioralnej to właśnie 

myśli (przekonania, interpretacje) na temat zdarzeń) wywołują określone emocje i zacho-

wania, a nie sytuacje same w sobie, czyli mamy do czynienia z następującym ciągiem 

zdarzeń: sytuacja – myśli na jej temat (sposób interpretacji) – emocje – zachowania/ 

reakcje fizjologiczne. Te założenia wyznaczają obszary interwencji terapeutycznej na 

każdym poziomie doświadczania objawów przez pacjenta – poznawczym (myśli), 

afektywnym (emocje), behawioralnym (zachowania) i fizjologicznym (symptomy 

fizyczne) [41]. Na poziomie myśli pomocne będą techniki kognitywne, pozwalające na 

identyfikację, analizę i zmianę nieadaptacyjnych przekonań i zniekształceń poznaw-

czych. Przykładowe zniekształcenia występujące u pacjentów w trakcie pandemii to: 

nadgeneralizacja („nigdzie nie jest bezpiecznie”, „jestem skazany na śmierć”, „nigdy 

już nie będzie dobrze”), myślenie czarno-białe („jeśli wyjdę z domu na pewno zacho-

ruję”, „jeśli zachoruję, to już z tego nie wyjdę”), wybiórcze skupianie się na nega-

tywach/aktywne pomijanie pozytywów („otaczają mnie tylko same nieszczęścia 

i śmierć”). Ich restrukturalizacja może polegać na zastosowaniu takich technik jak: 

dialog sokratejski, debata dowodów „za i przeciw” prawdziwością danej myśli, bilans 

zysków i strat z danego sposobu myślenia, kontinuum i wykres odpowiedzialności 

(pozwalające rozbić myślenie czarno-białe) albo RTZ (Racjonalna Terapia Zacho-

wania), pozwalająca na przetestowaniu myśli pod kątem ich racjonalności i wpływu na 

zdrowie jednostki [42]. Na poziomie afektywnym, oprócz zastosowania farmakoterapii, 

do nauczenia pacjentów radzenia sobie z intensywnymi, negatywnymi emocjami (lęk, 

strach, smutek, żal, gniew) oraz symptomami fizjologicznymi (np. drżenie, bóle, dusz-

ność, uczucie słabości) można skorzystać z ćwiczeń relaksacyjnych, rozwijania uważ-

ności (ang. mindfulness) oraz technik wywodzących się z ACT, pozwalających trenować 

akceptowanie i wytrzymywania wzmożonego napięcia [42-44]. Natomiast, do pracy 
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z nieprzystosowawczymi zachowaniami (np. nadmiernym analizowaniem wiadomości 

na temat pandemii; kompulsywnym myciem i dezynfekowaniem siebie i różnych 

przedmiotów; nadmiernym monitorowaniem reakcji ciała – mierzeniem temperatury, 

saturacji) wykorzystać techniki behawioralne jak: eksperymenty in vivo lub w wyo-

braźni, techniki bazujące na ekspozycji i desensytyzacji, uczenie nowych lub powstrzy-

mywanie się od określonych zachowań (np. zabezpieczających) [42]. Biorąc pod 

uwagę specyfikę sytuacji pandemii, jej nieoznaczoność w czasie i liczne negatywne 

skutki dla niemal każdej dziedziny życia, położenie nacisku na trening radzenia sobie 

z trudnymi emocjami i napięciem wydaje się szczególnie istotne. Terapia akceptacji 

i zaangażowania (ACT) jest ważnym narzędziem pozwalającym z jednej strony na 

zaangażowanie się w pełni we własne życie poprzez podejmowanie działań zgodnych 

z wyznawanymi wartościami, z drugiej – na zwiększanie psychologicznej elastyczności 

pacjenta, czyli zdolności do świadomego doświadczania „tu i teraz”. Osiągnięciu tych 

celów służą głównie techniki doświadczeniowe, oparte na uważności, metaforach 

i poczuciu humoru. Co ważne, istotą ACT nie jest zmniejszenie bólu emocjonalnego 

pacjenta ani odwrócenie jego uwagi od nieprzyjemnych uczuć, myśli czy wspomnień, 

ale odzyskanie przez niego poczucia kontroli nad własnymi działaniami poprzez 

zaangażowanie go w to, co robi [44]. Takie podejście pozwala ćwiczyć radzenie sobie 

w każdej trudnej sytuacji, nawet w obliczu okoliczności, na które pacjent nie ma 

wpływu (np. choroba, śmierć bliskich osób, długotrwałe zagrożenie bezpieczeństwa), 

czyli takie, jakie często występują w czasie pandemii.  

Nie można także zapomnieć, że traumatyczne doświadczenia związane z COVID-19 

mogą mieć bardziej długofalowe skutki i owocować rozwinięciem objawów PTSD lub 

zaburzeń adaptacyjnych, co będzie wymagało wdrożenia odpowiednich protokołów 

pracy. Terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie [45] i terapia 

EMDR [46] są zalecanymi i skutecznymi metodami pracy z zespołem stresu pourazo-

wego. Obie w celu oswojenia traumatycznych wspomnień i wygaszenia związanych 

z nimi niepożądanych reakcji, korzystają z technik ekspozycji, przy czym innowacyjną 

cechą podejścia EMDR jest stymulacja sensoryczna, która stosuje się zazwyczaj 

w formie stymulacji ruchu gałek ocznych [46, 47]. Ze względu na szczególne cechy 

zaburzeń związanych ze stresem w trakcie pandemii (wydłużone w czasie trauma-

tyczne zdarzenia; szeroka skala bolesnych wydarzeń – od bycia ofiarą zakażenia, 

członkiem grupy szczególnego ryzyka zakażenia lub ciężkiego przebiegu COVID-19, 

po bycie świadkiem czyjeś choroby lub śmierci; rodzące poczucie bezradności 

i frustracji narażenie na konsekwencje wdrożonych restrykcji sanitarno-epidemicznych, 

ograniczających swobodę działania, dostęp do różnych dóbr i otrzymania pomocy 

medycznej; objawy natrętne w postaci obsesyjnych myśli na temat koronawirusa, 

nawracających snów i kompulsywnych czynności pozornie zabezpieczających przed 

zakażeniem; nadmierne zmęczenie i pobudliwość) warto dopasować istniejące protokoły, 

jak i poszczególne techniki pracy z traumą do potrzeb pacjentów w obecnej sytuacji 

np. rozszerzając zakres standardowych interwencji o naukę uważności i akceptacji 

przedłużającego się wzmożonego napięcia i negatywnych emocji.  

Wszystkie te interwencje terapeutyczne mogą być dostarczane pacjentom nie tylko 

w warunkach gabinetowych, wymagających zapewnienia szczególnego bezpieczeń-

stwa – zachowania odpowiedniego dystansu, noszenia maseczek, wietrzenia pomiesz-
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czeń po każdej sesji czy dezynfekcji, ale także za pomocą platform do komunikacji, jak 

Skype, Zoom czy Whatsapp. Istnieją liczne dowody, że terapia poznawczo-behawio-

ralna w formie zdalnej jest nie mniej skuteczna niż ta prowadzona w warunkach gabine-

towych [48-50]. Daje pacjentowi możliwość samodzielnej pracy pomiędzy sesjami 

oraz nawiązania i podtrzymania bezpiecznej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji 

terapeutycznej (zwłaszcza, jeśli kontakt pacjent-psychoterapeuta został zainicjowany 

„twarzą w twarz”), czemu sprzyja wzajemne obserwowanie niewerbalnych aspektów 

komunikacji (np. ekspresji twarzy, tonu głosu, postury ciała, gestykulacji [48]. Poza 

tym, może mieć nawet przewagę nad kontaktem bezpośrednim, ponieważ w trakcie 

sesji nie trzeba nosić maseczki, ograniczającej możliwość ekspresji mimicznej, a także 

może dawać pacjentowi większy komfort ze względu na zmniejszanie ryzyka zakażenia. 

Można także prowadzić terapię w formie telefonicznej, choć jest ona często mniej 

satysfakcjonująca dla obu stron i daje mniej informacji o stanie pacjenta, uniemożli-

wiając obserwację jego zachowań w trakcie spotkania, Dodatkowo, w przeciwieństwie 

do videokomunikatorów nie pozwala na wzajemne przesyłanie i prezentowanie 

materiałów (np. psychoedulacyjnych, zadań domowych) oraz wspólne wykonywanie 

technik terapeutycznych czy notatek. Czasami jednak pozostaje jedyną opcją i należy 

pamiętać, że taki kontakt jest lepszy niż żaden. Oczywiście, terapia online również ma 

swoje ograniczenia – pacjenci mają różną wiedze techniczną, mogą sobie nie radzić 

z obsługą programów, mieć trudności z jakością połączenia albo zwyczajnie czuć dys-

komfort w trakcie rozmowy przy użyciu kamery internetowej. Co więcej, wymaga od 

terapeuty szczególnej czujności w monitorowaniu stanu pacjenta oraz kreatywności 

w dostosowaniu technik i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony, 

pozwala na elastyczne dopasowane terminu sesji oraz jest mniej kosztowna, ponieważ 

nie wymaga dojazdu na spotkania [51]. Terapia online to nie jedyna forma pomocy, 

a jakiej mogą korzystać pacjenci – rekomenduje się także udostępnianie nagranych sesji 

instruktażowych, przesyłanie papierowych i elektronicznych samouczków czy samo-

dzielną pracę z podręcznikami [38]. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując, obecna sytuacja pandemii wiążę się z występowaniem licznych 

obciążeń psychicznych i przyczynia się do rozwoju objawów depresji, zaburzeń lęko-

wych, adaptacyjnych i potraumatycznych. Terapia poznawczo-behawioralna ze względu 

na swój uniwersalny, pankulturowy charakter, elastyczne formy prowadzenia oraz 

potwierdzoną skuteczność w leczeniu i prewencji licznych objawów psychopatolo-

gicznych może pomóc w walce z negatywnymi skutkami towarzyszącego epidemii 

stałego poczucia zagrożenia. Stosowanie wielu ze znanych i sprawdzonych metod, 

CBT, jak: angażowanie pacjentów w zdrowe działania i strategie zaradcze, zwracanie 

uwagi na pozytywy, rozwiązywanie bieżących problemów, ćwiczenia relaksacyjne 

i treningi uważności, restrukturyzację nieadaptacyjnych przekonań i wyobrażeń, naukę 

funkcjonalnych strategii radzenia sobie, promowanie aktywności nastawionej na 

osiąganie wartościowych celów oraz rozwijanie akceptacji, zaangażowania i samowspół-

czucia w połączeniu z pracą nad trudnymi doświadczeniami – traumami związanymi 

z COVID-19 przyczyniać do redukcji napięcia i negatywnych emocji, wzrostu poczucia 

dobrostanu psychicznego i rozwijaniu zdrowych sposobów zachowania i myślenia. 

Szczególnie pomocne w realizowaniu tych celów może być prowadzenie terapii przy 



Podejście poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z pacjentami w trakcie pandemii – 

przegląd teoretyczny problemów psychologicznych i technik psychoterapeutycznych 

 

43 

użyciu komunikatorów internetowych, pozwalających na zachowanie niemal wszystkich 

najważniejszych dla procesu leczenia i budowania zaufania aspektów pracy, a także 

wprowadzenie innych, wspierających metod, jak: przesyłanie materiałów i zadań 

domowych, korzystanie z wcześniej nagranych sesji instruktarzowych i publikacji do 

samodzielnej pracy pod stałym monitoringiem terapeuty. Natomiast, w warunkach 

gabinetowych należy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo – zachowanie odpo-

wiedniego dystansu, noszenie maseczek, wietrzenie pomieszczeń po każdej sesji czy 

dezynfekcję. Niezależnie od przyjętej formy terapii bardzo ważne jest zachowanie szcze-

gólnej czujności przez terapeutę, by nie pominąć mogących pojawić się niepokojących 

objawów związanych z sytuacja pandemii. 
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Praca terapeutyczna z pacjentami w trakcie pandemii – podejście poznawczo 

behawioralne w leczeniu objawów, lęku, traumy i depresji 

Streszczenie 

Pandemia COVID-19 wywołała ogólnoświatowy kryzys, wywierający silny wpływ na fizyczne, psy-

chiczne i społeczne aspekty życia człowieka. Liczne badania pokazują, że objawy lęku, depresji czy prze-

bytej traumy są obecnie znacznie częściej obserwowane niż w ubiegłych latach – dotyczy to zwłaszcza osób 

młodych i w podeszłym wieku; dzieci uczących się w domu; ludzi, którzy stracili źródło utrzymania oraz 

pacjentów z diagnozą innych niż COVID chorób somatycznych i psychicznych. Doświadczenie zdarzenia, 

które prowadzi do śmierci lub zagraża fizycznej integralności własnej albo bliskich osób, jak również rana 

spowodowana traumatycznym czynnikiem, który niesie za sobą trudny do zniesienia i bolesny efekt 

emocjonalny jest odpowiedzialne za kształtowanie dysfunkcyjnych schematów myślenia i zachowania, które 

często prowadzą do rozwoju objawów zaburzeń psychicznych. Praca terapeutyczna jest istotnym czynnikiem 

mogącym poprawić ich jakość życia i zminimalizować wpływ tych doświadczeń. Terapia poznawczo-

behawioralna jest uznaną i skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Jest to podejście ustruktu-

ralizowane, skupione na teraźniejszości i nakierowane na rozwiązanie problemu oraz poprawę jakości 

życia pacjenta. Celem niniejszego artykułu jest przegląd dotychczasowych doniesień naukowych na temat 

problemów pojawiających się u pacjentów w związku z sytuacją pandemii oraz wskazanie, w jaki sposób 

podejście poznawczo-behawioralne może być pomocne w pracy terapeutycznej z tymi trudnościami.  

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, terapia poznawczo-behawioralna, lęk, depresja, trauma 

Working with patients during pandemic – CBT for anxiety, trauma 

and depression symptoms  

Abstract 

The COVID-19 pandemic has created global crisis strongly influencing physical, psychological and social 

aspects of human life. Many studies show that higher levels of anxiety, depression or trauma symptoms are 

observed compared with previous studies, especially in young and old people populations, children 

learning in home, people who lost income and patients with other than COVID medical conditions and 

psychiatric disorders. Experiencing event that involves actual or threatened death or serious injury; threat to 

one's physical integrity, witnessing an event that involves the above experience by a family member or 

close associate as well as psychical posttraumatic injury that can result in unbearable and painful emotional 

problems is responsible for creating dysfunctional patterns of thinking and behavior, which often lead to 

symptoms of psychiatric disorders. Psychotherapy is an important factor that can improve their quality of 

life and minimize the negative impact of disease on their mental health. CBT is is recommended and 

effective method of treating psychiatric disorders. It is a structured approach focused on presence, problem 

solving and improving patient’s quality of life. The aim of this article is to present temporary studies about 

patient’s problems in pandemic and show, how CBT can be helpful in therapy of these problems. 

Keywords: COVID-19 pandemic, CBT, anxiety, depression, trauma 
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Specyfika przebiegu psychoterapii grupowej seniorów 

1. Wprowadzenie 

Idea psychoterapii grupowej osób w wieku późnej dorosłości przeszła podobną 

drogę jak koncepcja oddziaływań psychoterapeutycznych wobec seniorów w ogóle – 

od początkowej marginalizacji do doceniania jej znaczenia [1]. Z czasem zaczęto 

wręcz postulować konieczność poszerzania jej form i zwiększania dostępności [2]. 

Tezy Zygmunta Freuda jakoby osoby po 50. roku charakteryzowały się sztywnością 

poznawczą i małą plastycznością procesów psychicznych, przez co były niezdolne do 

wprowadzenia satysfakcjonujących zmian we własnym życiu [1], zostały obalone 

przez jego następców [3]. 

Pomimo powszechnej zgody, co do sensu i zasadności psychoterapii seniorów 

[m.in. 1, 4, 5], nadal trwają dyskusje i badania nad jej skutecznością. Niektórzy autorzy 

zrównują jej skuteczność z efektywnością psychoterapii w innych grupach wiekowych 

[6], inni zaś dowodzą mniejszego zakresu oddziaływań i konieczności dłuższej pracy, 

aby uzyskać zmianę w funkcjonowaniu psychicznym [7]. Udokumentowane korzyści 

płynące z podejmowania przez seniorów terapeutycznej pracy nad sobą dotyczą m.in. 

wzmocnienia sprawności intelektualnej, zmniejszenia zapadalności na choroby soma-

tyczne, zmniejszenia liczby doznawanych upadków i innych wypadków [1]. Adekwatne 

zapewnienie wsparcia psychoterapeutycznego osobom w okresie późnej dorosłości 

wymaga jednak uwzględniania holistycznej wizji człowieka i projektowania oddziały-

wań terapeutycznych w oparciu o nią [2]. 

Współcześni seniorzy są coraz częstszymi beneficjentami różnych oddziaływań 

pomocowych, w tym psychoterapeutycznych, co pociąga za sobą konieczność pochy-

lenia się nad specyfiką pracy terapeutycznej z tą grupą wiekową. Niniejszy artykuł ma 

na celu przyjrzenie się procesom i zjawiskom wyróżniającym grupowy proces psycho-

terapeutyczny seniorów na podstawie doświadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego 

„Leszczynowa” w Białymstoku, które już prawie od dekady tworzy grupy psychotera-

peutyczne dedykowane osobom w okresie późnej dorosłości. Zaprezentowane zostaną 

specyficzne kwestie towarzyszące formowaniu grupy terapeutycznej oraz procesy 

i zjawiska grupowe charakterystyczne dla grup tworzonych przez seniorów. Dokony-

wane porównania bazują na wiedzy płynącej z funkcjonowania innych grup (nerwicowej 

i psychiatrycznej dla osób z głębszymi zaburzeniami psychicznymi) prowadzonych na 

„Leszczynowej”. Jednocześnie publikacja ta jest odpowiedzią na postulat konieczności 

rozwijania opracowań naukowych z zakresu psychoterapii grupowej osób starszych 

[2]. Opis zjawisk i procesów grupowych oparto o pojęcia zaczerpnięte z podejścia 

psychodynamicznego w psychoterapii grupowej. 

                                                                
1 m.kisielewska@uwb.edu.pl, Zakład Psychologii, Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych, Wydział 

Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku. 
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2. Aspekty organizacyjne tworzenia grup psychoterapeutycznych 

dla seniorów na podstawie doświadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego 

„Leszczynowa” w Białymstoku 

Grupy psychoterapeutyczne nakierowane na wzmacnianie dobrostanu psychicznego 

osób starszych są organizowane w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa” od 

prawie 10 lat. W tym czasie sprawdzono kilka rodzajów organizacji oddziału. Począt-

kowo grupa nakierowana na umożliwienie pracy terapeutycznej seniorom działała 

w ramach oddziału psychogeriatrycznego. Warunki funkcjonowania takiego oddziału 

określają ściśle wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakładają one konieczność 

przyjmowania do grupy jedynie osób z zaburzeniami psychicznymi i po ukończeniu 

60. roku życia. Te kryteria w praktyce pociągały za sobą szereg trudności organiza-

cyjnych. 

Po pierwsze organizacja grupy w takich ograniczeniach formalnych powodowała 

konieczność odmawiania pomocy niektórym osobom, ewidentnie potrzebującym 

pomocy, ale „zbyt dobrze funkcjonującym”, gdyż „przejawiały jedynie zaburzenia 

adaptacyjne lub reakcje nerwicowe”, a nie zaburzenia psychiczne. Z tego też powodu 

zespół leczący narażony był nieraz na dylematy moralne. Musiał decydować, czy 

większym dobrem jest ścisłe przestrzeganie kryteriów diagnostycznych i w wyniku 

tego konieczna jest odmowa kwalifikacji do grupy i pozbawienie kogoś możliwości 

uzyskania realnego psychicznego wsparcia, czy też większym dobrem jest dobrostan 

psychiczny pacjenta, a kryteria diagnostyczne można poszerzyć tak, aby potrzebująca 

osoba znalazła się w ich obrębie. 

Po drugie zawężone kryterium wieku (od 60. roku życia) powodowało szereg 

trudności w formowaniu składu grupy. Na przykład nie można było zakwalifikować do 

grupy pięćdziesięciolatków będący rencistami lub osób na wcześniejszej emeryturze, 

mimo że ich aktualna sytuacja i przeżycia towarzyszące bieżącej fazie życia jak naj-

bardziej pasowały do specyfiki grupy senioralnej. Ograniczenie wiekowe w praktyce 

uniemożliwiało tym osobom udział w odpowiedniej do ich potrzeb psychoterapii. 

Alternatywa w postaci tzw. grupy nerwicowej oznaczała konieczność włączenia ich do 

dużo młodszej wiekowo grupy, której uczestnicy wnosili odmienną tematykę problemów 

(trudności związane z początkowymi etapami dorosłego życia). 

Po trzecie nazwa „oddział psychogeriatryczny” budzi szereg pejoratywnych skoja-

rzeń. Pracownicy oddziału starali się więc unikać tego określenia w komunikacji zew- 

nętrznej i ogłoszeniach o psychoterapii, aby uniknąć etykietowania oraz potęgowania 

uprzedzeń wobec terapeutycznej pracy nad sobą. Najczęściej używaną nazwą była: 

„Grupa 60+”. 

Aby przeciwdziałać powyższym ograniczeniom od stycznia 2019 roku, zmieniono 

formalne zasady organizacji oddziału i zaczęto prowadzić go w ramach oddziału ogólno-

psychiatrycznego, co pozwoliło na większą swobodę w kwalifikowaniu osób do grupy 

(możliwość przyjmowania osób z różnymi diagnozami, brak ograniczeń związanych 

z wiekiem). Ta zmiana bardzo korzystnie wpłynęła na proces formowania grupy (możli-

wość pomocy większej liczbie osób) oraz dynamikę grupy (większa różnorodność osób, 

a co za tym idzie większy potencjał zasobów psychicznych do pracy terapeutycznej). 

Niezależnie od usytuowania organizacyjnego opisywana grupa psychoterapeu-

tyczna dla seniorów funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem 
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Zdrowia, jest grupą otwartą, trwa 12 tygodni, prowadzona jest w podejściu integru-

jącym różne nurty terapeutyczne (m.in. terapia psychodynamiczna, eriksonowska, 

egzystencjalna, terapia wspierająca). 

3. Specyfika etapu formowania grupy psychoterapeutycznej 

Pierwszym krokiem w naborze do grupy terapeutycznej jest sprawdzanie motywacji 

osób zgłaszających się. Seniorzy najczęściej liczą na pozbycie się uciążliwych objawów 

lub możliwość „wyjścia do ludzi”. W obu przypadkach terapeuci nierzadko muszą 

poświęcić wiele czasu na pogłębienie motywacji do uczestniczenia w grupie tak, aby 

pacjenci dostrzegli także intrapsychiczne powody podejmowania terapii oraz odkryli, 

że mogą mieć realny wpływ na poprawę swojego samopoczucia. 

Następny etap to sprawdzenie, czy zgłaszający się spełniają dwa warunki podsta-

wowe. Pierwszym z nich jest zadowalający stan funkcjonowania umysłowego, czyli brak 

nasilonych procesów demencyjnych zaburzających funkcje poznawcze. Do podjęcia 

psychoterapii konieczna jest minimalna baza poznawcza, która umożliwia reflektowanie 

(identyfikowanie i rozpoznawanie) oraz mentalizowanie (uświadamianie wpływu umysłu 

na spostrzeganie) swoich odczuć i zachowań. Mimo zmieniającego się wyglądu i na-

rastających ograniczeń cielesnych podczas przechodzenia do ostatnich faz życia, 

zachowanie sprawnego umysłu jest jak najbardziej możliwe także w tym okresie [8]. 

Ponadto bycie w grupie terapeutycznej poza szeregiem korzyści emocjonalnych 

i poznawczych, pozwala doświadczyć intensywnego treningu umysłowego. Wzmacnia 

więc prężne życie umysłowe w okresie starości [9]. Prowadzący grupę uwzględniają 

w swojej pracy rozwojową specyfikę funkcjonowania umysłu w ostatnich fazach życia 

i dostosowują do niej swoje interwencje terapeutyczne. 

Drugim warunkiem koniecznym do rozpoczęcia uczestnictwa w grupie jest dostępność 

pacjenta przez 12 tygodni. Wśród seniorów powszechne jest korzystanie z różnych 

form hospitalizacji, rehabilitacji, wyjazdów sanatoryjnych z powodu obniżającej się 

kondycji fizycznej i zdrowotnej. Zweryfikowanie czasowych możliwości pacjentów 

stanowi więc kolejną podstawową kwestię, gdyż wielu z nich nie do końca rozumie 

wagę stałego, nieprzerwanego udziału w grupie. 

Z doświadczeń własnych zespołu terapeutycznego wynika, że specyficznym 

zjawiskiem związanym z naborem do grupy w trakcie miesięcy letnich jest trudność 

z utrzymaniem pełnego składu grupy w tym okresie. Jest to związane z podejmowaniem 

prac ogrodniczych („efekt ogródków działkowych”) lub/oraz dodatkowych zobowiązań 

rodzinnych („wnuki na wakacjach”). Obie formy aktywności są z jednej strony stwa-

rzaniem możliwości do zaangażowania się w coś ważnego, a przez to doświadczania 

określonych korzyści intrapsychicznych, ale z drugiej odwracają uwagę seniorów od 

ich głębszych potrzeb i konfliktów emocjonalnych. 

Formując grupę psychoterapeutyczną, zazwyczaj dba się o „dobór do pary” pod 

względem wieku. Oznacza to, przyjmowanie do składu grupy co najmniej dwóch osób 

z danego przedziału wiekowego (na przykład ustalanego dekadami życia), aby jak 

najefektywniej mogło zachodzić odzwierciedlanie uczuć i doświadczeń. Okazuje się, 

że w grupie seniorów nie jest to niezbędne, gdyż przedziały wiekowe niejako zacierają 

się z powodu dużej wspólnoty doświadczeń. Żegnanie się z karierą zawodową lub jej 

zakończenie, faza życia małżeńskiego i rodzinnego z dorosłymi, niezależnymi dziećmi 

oraz doświadczanie różnorodnych strat są wydarzeniami podzielanymi zarówno przez 
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60-latków, jak i 80-latków. Ta wspólna przestrzeń wymiany myśli i uczuć jest istotnym 

zasobem rozwojowym umożliwiającym odczuwanie zrozumienia i przyjęcia przez 

innych uczestników. Z drugiej jednak strony może blokować dalszą pracę nad sobą, 

jeśli grupa zjednoczy się w sztywnym trzymaniu się ich dotychczasowych, „jedynie 

słusznych” interpretacji rzeczywistości (np. zamykająca racjonalizacja „takie były 

wtedy czasy”). 

W dotychczasowych grupach senioralnych prowadzonych w Centrum Zdrowia Psy-

chicznego „Leszczynowa” skład płciowy uczestników permanentnie charakteryzowała 

żeńska nadreprezentacja. Stosunek kobiet do mężczyzn to zazwyczaj około 7:1. 

Bardzo rzadko zdarzało się, aby uczestniczyli w niej dwaj lub trzej mężczyźni w tym 

samym okresie. Zazwyczaj w grupie był jeden mężczyzna, ale bywały też okresy, kiedy 

pracował wyłącznie żeński skład. Podobne trendy płciowe odnotowywano w Oddziale 

Dziennym Zaburzeń Nerwicowych dla pacjentów z młodszego przedziału wiekowego 

(18-50 lat). Z kolei w Oddziale Psychiatrycznym dla głębiej zaburzonych pacjentów 

wielokrotnie zachodzi sytuacja odwrotna – dość częsta jest nadreprezentacja mężczyzn. 

Kontrakt terapeutyczny w grupie seniorów obejmuje standardowe zasady (m.in. 

długość trwania – 12 tygodni, normy grupowe – aktywność, nieocenianie siebie i innych). 

Kwestią specyficzną jest natomiast większa tolerancja na nieobecności związane 

z wizytami lekarskimi. Ta większa wyrozumiałość wynika z częstszego doświadczania 

w tej grupie wiekowej różnych dolegliwości fizycznych, co pociąga za sobą koniecz-

ność angażowania się w diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Jest to wyraz uznawania 

realności życia osób starszych. Mimo dużej dozy tolerancji na pojedyncze wcześniej-

sze wyjścia lub spóźnienia, terapeuci nieustannie monitorują przebieg i zasadność tych 

nieobecności, aby identyfikować ewentualne zachowania typu acting-out lub inne 

formy oporu przed zaangażowaniem w proces terapeutyczny. Ponadto setting obejmuje 

krótsze niż w grupach pacjentów młodszych wiekowo sesje terapeutyczne (60 minut) 

z uwagi na większą męczliwość poznawczą i inne ograniczenia w korzystaniu z zasobów 

umysłowych. 

4. Specyfika przebiegu procesów i zjawisk grupowych 

Doświadczenia własne pokazują, że sposób ustanawiania relacji terapeutycznej 

w grupie dla seniorów przebiega zwykle z podobną dynamiką, jak w innych grupach 

wiekowych. Część pacjentów dość szybko obdarza zespół leczący zaufaniem i wykazuje 

nastawienie na współdziałanie. Inni przyjmują postawy bardziej zachowawcze i w różny 

sposób testują terapeutów i ich wiarygodność. Z kolei możliwość nawiązania relacji 

z innymi osobami z grupy przejawiającymi podobne troski i trudności daje poczucie 

zrozumienia, co jest istotnym czynnikiem leczącym [2]. Z czasem tworzy się przy-

mierze grupowe, którego siła z dużym prawdopodobieństwem prognozuje skuteczność 

terapii [10]. Seniorzy pracujący w grupach na „Leszczynowej” potrafią zjednoczyć się 

i współdziałać we wspieraniu siebie, rzadziej jednak pozwalają sobie na bardziej 

bezpośrednie interakcje i konfrontacje. 

 Procesy przeniesieniowe, czyli schematy utrzymujące dziecięcą organizację psy-

chiczną w dorosłości [10], koncentrują się zazwyczaj wokół przeżywania terapeutów 

jako idealnych rodziców, którzy zadbają o wszelkie potrzeby, nawet te niewypowie-

dziane. Powoduje to oczekiwanie, że to właśnie terapeuci będą brać odpowiedzialność 

za pracę terapeutyczną i niejako przeprowadzą przez nią członków grupy. Takie idea-
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lizujące procesy jednocześnie blokują dostęp do bezpośredniego przeżywania nieunik-

nionych frustracji i złości wobec terapeutów. Sporadycznie zdarzają się też przeniesienia 

romantyczne, w których terapeuta płci przeciwnej doświadczany jest jako osoba atrak-

cyjna seksualnie, wobec której kierowane są, najczęściej niebezpośrednio, pragnienia 

relacji damsko-męskiej. Co ciekawe nieobecne są przeniesienia rodzicielskie nawet 

wobec najmłodszych członków zespołu leczącego. Brak efektu matkowania przy do-

minacji przeniesienia idealizującego terapeutów jako rodziców może wskazywać na 

zdolność członków grupy do wchodzenia w stan regresji emocjonalnej i otwierania się 

na wcześniejsze przeżycia intrapsychiczne. Pragnienia, aby terapeuta przejął kontrolę 

nad przebiegiem psychoterapii, widoczne są zwłaszcza u osób z zaburzeniami depre-

syjnymi, gdyż problemy z regulacją afektu dodatkowo utrudniają własną inicjatywę 

[2]. W czasie terapii grupowej pojawiają się również przeniesienia skierowane do 

wszystkich członków grupy, jak i do grupy jako całości, co tworzy swoistą sieć prze-

niesień [10], która stwarza możliwość odkrywania wielorakich nieuświadomionych 

powiązań. Poszczególni członkowie grupy traktowani są najczęściej jako rodzeństwo, 

a cała grupa jako określona grupa społeczna z przeszłości (rodzina, szkoła, wojsko). 

Analiza tych przeżyć pozwala na szerszy wgląd w aktualnie tworzone relacje. Środo-

wisko grupowe wydaje się znakomitą przestrzenią do wspólnej pracy nad rozpraco-

waniem skomplikowanych więzi interpersonalnych. 

W przeciwprzeniesieniu – rozumianym szeroko jako ogólna reakcja emocjonalna 

terapeuty na pacjenta [10] – zdarza się, że terapeuci zaczynają traktować pacjentów 

jako kruchych i delikatnych, a przez to wchodzić w rolę nadopiekuńczych rodziców. 

Takie przeżycia blokują dostęp do całości informacji o członkach grupy i ich wewnętrz-

nych zasobach. Reflektowanie tego stanu przez terapeutów przekłada się na możliwość 

przyjrzenia się aktualnym konfliktom przeżywanym przez grupę (funkcja diagnostyczna) 

oraz pogłębieniu pracy psychoterapeutycznej (funkcja terapeutyczna).  

Specyfika pracy z tą grupą wiekową przekłada się na określone lęki terapeutów. 

Część z nich dotyczy obawy przed pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów w trakcie 

pracy terapeutycznej. Przykładem tego, że ten niepokój jest czasem wzmacniany poprzez 

realne doświadczenie trudnej, a nawet dramatycznej sytuacji, może być fakt niespo-

dziewanej śmierci jednej z uczestniczek grupy w czasie weekendu. Jej niespodziewane 

odejście bardzo silnie naznaczyło pracę całej grupy, włączając w to terapeutów, 

u których pojawienie się przytłaczających uczuć, zapewne nie pozostało bez wpływu 

na stosowane przez nich interwencje terapeutyczne. Często doświadczane w tej grupie 

lęki związane z chorobą i przemijaniem, nagle urealniły się w bardzo dotkliwy sposób. 

Coś, co powinno być opracowywane mentalnie, stało się niespodziewanie namacalne 

i rzeczywiste. Wzmocniło to doświadczenie grozy śmierci.  

Specyficznym jest też inny rodzaj lęku terapeutów dotyczący pacjentów wycofanych 

i mało angażujących się w proces grupowy, nieposiadających kontaktów społecznych 

poza grupą i szczególnie narażonych na izolację. Jest to lęk przed niewykorzystaniem 

przez nich ostatniej szansy na wprowadzenie zmian w swoim życiu, co w odczuciu 

terapeutów skazywałoby ich na ostateczną klęskę relacyjną i finalne wycofanie z życia 

społecznego. Bierno-agresywne postawy pacjentów przejawiane w postaci milczenia 

i wycofywania się z kontaktu niosą z sobą duży ciężar emocjonalny dla terapeutów 

i konieczność poradzenia sobie z własnymi odczuciami [2].  
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Zawsze obecny w procesie terapeutycznym opór grupowy przed zmianą dotych-

czasowego funkcjonowania przybiera w grupie seniorów różne formy: intelektualizacji 

(skupianie się na kwestiach teoretycznych, niedotyczących kwestii osobistych i emocjo-

nalnych), śmiechu (obracanie wszystkiego w żart), obniżonej energii grupy (niska 

reaktywność werbalna i uczuciowa), braku zaangażowania w proces terapeutyczny 

(słaba responsywność i uważność). Analiza oporu, nazywanie jego przejawów oraz 

poszukiwanie źródeł umożliwia pacjentom przepracowanie go oraz pogłębienie 

świadomości swoich reakcji obronnych. Pozwala też reflektować, że podobne sytuacje 

mogą zdarzać się również poza grupą, w ich codziennym życiu. 

Zauważalna jest także specyficzna tendencja pacjentów senioralnych do preferowania 

indywidualnej pracy na tle grupy bardziej niż podejmowania pracy opartej na procesie 

grupowym, w bezpośrednich interakcjach z innymi członkami grupy. Seniorzy mają 

skłonność do relacjonowania różnych wydarzeń, nie pozwalając sobie na doświad-

czenie ich w grupie. Tworzy to atmosferę poprawnych, czasem ugrzecznionych relacji, 

lecz ceną jest niekorzystanie z potencjału poznawczego, który niesie z sobą doświad-

czanie siebie w żywych, spontanicznych reakcjach w relacji z innymi członkami grupy. 

W takich sytuacjach to terapeuci muszą być osobami, które zachęcają do bardziej 

śmiałych interakcji grupowych [2]. 

Typowym mechanizmem grupowym jest proces wyłaniania się lidera. Wydaje się, 

że w grupie osób starszych dzieje się on szybciej niż w grupach młodszych wiekowo. 

Gdy grupowe pragnienie ustanowienia liderami terapeutów nie jest realizowane, 

pacjenci delegują kogoś spośród siebie do tej roli. Jeśli jest to osoba, która potrafi godzić 

uważność na siebie samą, jak i na innych, przez długi czas pozostaje w tej roli. Pozo-

stali członkowie grupy chętnie czekają wtedy na inicjatywę lidera, pozostając względem 

niego w pozycji zależnościowej. 

Etap końcowy psychoterapii grupowej seniorów obfituje w różne uczucia naturalnie 

występujące w sytuacji rozstania – smutek, żal, tęsknotę. Pacjenci niejednokrotnie 

potrzebują pomocy w połączeniu doświadczanego smutku z aktualną sytuacją. 

Każdorazowo zakończenie terapii wiąże się ze szczególnym, swoistym rytuałem, który 

utrwalił się w kulturze grupy. Jest to rodzaj swoistej celebracji, która dotyczy całej grupy, 

jak i w sposób szczególny osoby odchodzącej. Pacjent finalizujący udział w grupie przy-

chodzi ostatniego dnia elegancko ubrany i szykuje poczęstunek dla grupy, terapeutów, 

a często także dla całego zespołu leczącego. Z kolei pozostali uczestnicy przygotowują 

dla niego jakiś szczególny, symboliczny prezent. Jest to czas świętowania dwunastu 

tygodni pełnej wyzwań i wysiłku pracy nad sobą. Wielu pacjentów stwierdza w trakcie 

podsumowania terapii, że branie udziału w grupie było dla nich jednym z doniosłych 

i ważnych wydarzeń życiowych. 

Część pacjentów decyduje się po jakimś czasie kontynuować terapię na oddziale 

dziennym. Każdy „powrót do grupy” daje szansę pogłębienia rozpoczętego procesu 

zmian, idącego zarówno w kierunku bardziej adekwatnego spostrzegania siebie, jak 

i zwiększenia umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi. 
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5. Podsumowanie – wskazania praktyczne do pracy grupowej 

z pacjentami w wieku senioralnym 

Grupowa praca psychoterapeutyczna z seniorami jest możliwa i może być efektywna 

i skuteczna. Wymaga jednak holistycznego podejścia do człowieka i projektowania 

oddziaływań leczących [2], uwzględnienia specyfiki pracy z tą grupą wiekową oraz 

znajomości charakterystycznych zjawisk i procesów grupowych. Warto więc, tworząc 

grupę dla seniorów, uwzględnić następujące wskazania: 

 zadbać o optymalną organizację formalną grupy; 

 uwzględniać stan umysłowy pacjentów podczas kwalifikacji do grupy oraz podczas 

planowania harmonogramu pracy grupy; 

 nieco bardziej łagodzić niektóre zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych, np. 

poszerzać liczbę możliwych nieobecności na sesjach terapeutycznych; 

 motywować do większego wglądu w siebie;  

 zachęcać do pozwalania sobie na ekspresję emocjonalną i regulację emocji; 

 angażować do podejmowania ryzyka i bardziej aktywnego korzystania z interakcji 

w grupie. 

Psychoterapia grupowa seniorów, jak każda z form terapii, ma również na celu 

zaszczepienie i podtrzymanie nadziei [11], która może przekładać się na śmielsze 

kroczenie drogami rozwojowymi w starości – drogą do siebie, do drugiego człowieka, 

drogą miłości, drogą mądrości, drogą poczucia szczęścia, drogą do śmierci i drogą do 

życia wiecznego (religijnego, duchowego lub ateistycznego) [12]. Śmiałe przebycie 

każdej z zadanych człowiekowi rozwojowo dróg prowadzi do pełnego przeżycia wła-

snego, unikalnego i wyjątkowego życia. 

Podziękowania 

Autorka bardzo dziękuje za współpracę Jolancie Lewonowskiej i Tomaszowi 

Korytko, psychoterapeutom prowadzącym grupę dla seniorów w Centrum Zdrowia 

Psychicznego „Leszczynowa” w Białymstoku za podzielenie się wiedzą i doświad-

czeniem. Szczególne podziękowania przekazuje również Wiesławowi Magnuszew-
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Specyfika przebiegu psychoterapii grupowej seniorów 

Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie charakterystycznych zjawisk towarzyszących podejmowaniu psycho-

terapii grupowej przez osoby w wieku senioralnym, na podstawie doświadczeń pracy Centrum Zdrowia 

Psychicznego „Leszczynowa” w Białymstoku. Opisano specyfikę organizacji procesu leczenia, etap naboru 

i kwalifikacji do grupy, zasady grupowe, relację terapeutyczną, procesy i zjawiska grupowe. Podsumowanie 

zawiera praktyczne wskazania dla psychoterapeutów pracujących z tą grupą wiekową pacjentów. 

Słowa kluczowe: psychoterapia grupowa, osoby w okresie późnej dorosłości 

The specificity of the course of group psychotherapy of seniors 

Abstract  

The aim of the paper is to show the characteristic phenomena accompanying the undertaking of group 

psychotherapy by people of senior age, based on the work experience of the "Leszczynowa" Mental Health 

Center in Białystok. The specificity of the organization of the treatment process, the stage of recruitment 

and qualification to the group, setting, therapeutic relationship, processes and group phenomena are described. 

The summary include practical recommendations for psychotherapists working with this age group of 

patients. 

Keywords: group therapy, older adult 
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Narkomania w Polsce – studium przypadku 

1. Wstęp 

Niniejsza praca została stworzona z myślą o zwróceniu uwagi na zjawisko narko-

manii w Polsce oraz na osoby borykające się z uzależnieniem od środków odurzających 

czy substancji psychotropowych. Ma ona trzy główne cele, a mianowicie: wyodręb-

nienie cech wspólnych dla użytkowników narkotyków, zwrócenie uwagi na podejście 

społeczeństwa do zjawiska narkomanii oraz ukazanie, w jakim stopniu społeczeństwo 

jest świadome profilu użytkownika narkotyków i w jaki sposób reaguje na problem 

narkomanii. Kolejny cel dotyczy wykazania jak skuteczna jest polityka antynarkoty-

kowa w Polsce, czy stosowane wobec użytkowników procedury wpływają pozytywnie 

czy negatywnie na zjawisko narkomanii.  

Powodem wyboru zjawiska narkomanii jako głównego problemu badawczego pracy 

jest fakt, iż jest to zjawisko zmienne i wielowymiarowe, dzięki czemu jest jeszcze bar-

dziej interesujące i wymagające coraz to nowszych badań. Co więcej, jest to zjawisko 

pojawiające się na całym świecie, dotykające zarówno kobiet, jak i mężczyzn, osoby 

młode i osoby starsze. Ponadto regularnie na rynku pojawiają się nowe substancje 

psychoaktywne, co utrudnia walkę z tym problemem. 

2. Metodologia badań własnych 

Problem ogólny niniejszej pracy to zjawisko narkomanii w Polsce. Problemy szcze-

gółowe mają charakter quasi-wyjaśniający i są to pytania przyczynowo-skutkowe – gdyż 

stanowią one o zależnościach i powiązaniach między różnymi zjawiskami i procesami. 

Problemy szczegółowe to [1]: 

 Czy istnieją cechy wspólne dla użytkowników narkotyków? 

 Czy profil użytkownika narkotyków zmienia się? 

 Czy relacje rodzinne i rówieśnicze wpływają na proces uzależnienia? 

 Jak społeczeństwo postrzega użytkowników narkotyków? 

 Czy społeczeństwo wie jak reagować na problem narkomanii? 

 Czy panujący w społeczeństwie stereotyp użytkownika narkotyków jest zgodny 

z jego profilem? 

 Czy zwiększa się świadomość społeczna na temat zjawiska narkomanii? 

 Czy polska polityka narkotykowa skutecznie rozwiązuje problem narkomanii ? 

 Czy wymiar sprawiedliwości wobec użytkowników narkotyków kieruje się zasadą 

,,leczyć, zamiast karać’’? 

 Czy system prawny wobec przestępstw narkotykowych jest odpowiednio skon-

struowany?  

Bazując na wyżej sformułowanych pytaniach problemowych oraz literaturze przed-

miotu stworzone zostały hipotezy robocze.  

                                                                
1 Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 

i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski. 
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Wysunięte zostały dwie hipotezy główne [2]: 

 Polityka narkotykowa w Polsce jest nieudolna w zwalczaniu zjawiska narkomani, 

błędnie skupia się na karaniu użytkowników narkotyków, zamiast na profilaktyce 

i leczeniu. 

 Stereotyp niezmiennie panujący w społeczeństwie uznający osoby uzależnione za 

dewiantów pochodzących z patologicznych środowisk jest błędny. 

W odpowiedzi na pytania problemowe sformułowano także hipotezy robocze 

szczegółowe [3]: 

 Cechy łączące użytkowników narkotyków skupiają w ich odczuciach emocjonal-

nych, takich jak brak poczucia własnej wartości czy pewności siebie, nie istnieją 

natomiast cechy wspólne stereotypowe, jak na przykład to, iż osoba uzależniona od 

narkotyków pochodzi „z patologii”.  

 Profil użytkownika narkotyków, tak samo jak użytkowane substancje, regularnie 

ulegają zmianie. 

 Relacje rodzinne i rówieśnicze mają wpływ na proces uzależnienia. 

 Społeczeństwo w znacznym stopniu postrzega użytkowników narkotyków jako 

dewiantów, margines społeczny, nie jako osoby chore i potrzebujące pomocy. 

 Nieświadomość i niewiedza społeczna na temat problemu narkomanii powoduje 

trudności z odpowiednią reakcją na ten problem. 

 Wciąż utrzymuje się w społeczeństwie stereotyp osoby uzależnionej jako dewianta 

pochodzącego z patologicznej, dysfunkcyjnej rodziny. 

 Świadomość społeczna na temat zjawiska narkomanii zwiększa się, jednak wciąż 

jest niewystarczająca.  

 Polska polityka narkotykowa nie jest w pełni skuteczna w rozwiązywaniu problemu 

narkomanii, gdyż skupia się bardziej na karaniu, zamiast na profilaktyce i leczeniu. 

 W imię zasady „leczyć, zamiast karać” zostały wprowadzone zmiany w Ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii, do których wytyczne skonstruował profesor Kra-

jewski, jednakże wciąż dozwolone rozwiązania prozdrowotne są niewystraczająco 

często wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwości.  

 W systemie prawnym pozostają luki wobec przestępstw narkotykowych, jak cho-

ciażby brak tabeli wartości granicznych środków odurzających i substancji psy-

choaktywnych. 

Dla prawidłowej interpretacji badanego zjawiska należy również wyodrębnić 

zmienne. 

Tabela 1. Zmienne uwzględnione w pracy 

Zmienna zależna Zmienna niezależna 

 

 

Rola społeczeństwa i polityki narkotykowej 

w zwalczanie zjawiska narkomanii w Polsce 

Sposoby oddziaływań systemu wymiaru 

sprawiedliwości na osoby uzależnione 

Stosowanie systemu karania i leczenia wobec 

użytkowników narkotyków 

Reakcja i świadomość społeczna w obrębie 

zjawiska narkomanii 

Źródło: opracowanie własne 
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W niniejszej pracy przyjęto następujące wskaźniki zmiennej niezależnej [4]: 

 Sposoby oddziaływań systemu wymiaru sprawiedliwości na osoby uzależnione- 

wprowadzenie tabeli wartości granicznych substancji psychoaktywnych, stoso-

wanie w pierwszej kolejności rozwiązań prozdrowotnych, zapewnienie wsparcia 

psychiatrów i psychologów, powoływanie terapeutów uzależnień;  

 Stosowanie systemu karania i leczenia wobec użytkowników narkotyków – stoso-

wanie rozwiązań prozdrowotnych jako alternatywy dla kary wszędzie tam gdzie jest 

to możliwe, szczególnie w przypadku postępowania z osobą uzależnioną; 

 Reakcja i świadomość społeczna w obrębie zjawiska narkomanii – poszerzanie 

świadomości społecznej na temat zjawiska narkomanii poprzez różnego rodzaju 

projekty, szkolenia i kampanie społeczne, szkolenia dla rodziców, pedagogów, poli-

cjantów i innych z zakresu odpowiedniego reagowania na problemy narkotykowe.  

Wskaźniki zmiennej zależnej [5]: 

 wsparcie społeczne dla osób uzależnionych;  

 akceptacja i tolerancja społeczna wobec osób uzależnionych;  

 unikanie procesu stygmatyzacji; 

 udostępnienie możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego wobec osób 

uzależnionych;  

 szersze zrozumienie problemu narkotykowego przez wymiar sprawiedliwości; 

 nakierowanie polityki narkotykowej na leczenie zamiast karania; 

 wyznaczenie tabeli wartości granicznych substancji zakazanych;  

 powoływanie specjalisty terapii uzależnień w sprawach o przestępstwa narkotykowe. 

W niniejszej pracy zastosowane zastały trzy metody badawcze. Wiodącą metodą 

jest metoda indywidualnych przypadków. Studium przypadku, bo tak inaczej określić 

można zastosowaną metodę, jest schematem badania jakościowego zmierzającego do 

stworzenia jednostkowej teorii zjawiska ogólnego [1, 2]. Aby dokonać charakterystyk 

osób badanych za pomocą tej metody uwzględnia się dane identyfikacyjne, takie jak na 

przykład imię, adres, wiek czy miejsce urodzenia, dane związane z historią życia, czyli 

okres dzieciństwa i tak dalej, dane dotyczące środowiska rodzinnego i miejsca zamiesz-

kania, dane na temat rozwoju fizycznego i stanu zdrowia, a przede wszystkim rozwoju 

umysłowego i społecznego oraz charakteru i osobowości osób badanych [2, 3]. Dzięki 

tej metodzie możliwe było zapoznanie się i przestudiowanie indywidualnych przy-

padków ściśle związanych w badanym zjawiskiem narkomanii. 

Jako metoda uzupełniająca wykorzystana została metoda monograficzna, która pod-

porządkowana jest badaniu określonych zbiorowości czy instytucji. Metoda ta pozwala 

badać zarówno ludzi, instytucje z nimi związane, jak i współdziałające oraz funkcjonu-

jące elementy badanego systemu. Aby zastosować ową metodę jako przedmiot badań, 

należy obrać organizację czy też strukturę o charakterze przedsiębiorstwa, zakładu, insty-

tucji charytatywnej, placówki handlowej, usługowej lub produkcyjnej, jak również ludzi 

z nią związanych, a sposób prowadzenia badań ukierunkowany powinien być na szcze-

gółowe i dogłębne ustalenie faktów i ich wielostronne powiązanie [4]. W przypadku 

badań w niniejszej pracy metoda ta związana jest głównie z badaniem instytucji wymiaru 

sprawiedliwości oraz instytucji leczenia uzależnień i ich powiązaniem z określoną 

zbiorowością społeczną, jaką są w tym przypadku użytkownicy narkotyków.  
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Drugą zastosowaną pomocniczą metodą badań naukowych jest metoda sondażu 

diagnostycznego. Metoda ta polega na statystycznym gromadzeniu faktów i informacji 

o zjawiskach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice ich rozwoju [5]. Badanie 

ową metodą wykonuje się poprzez dobranie odpowiedniej próby reprezentatywnej 

charakteryzującej ogólną zbiorowość statystyczną. Istnieje kilka technik badań sondażo-

wych, natomiast tutaj użyta została technika sondażu jednorazowego na próbie ważonej. 

Oznacza to, że dobór próby nie był losowy, natomiast charakteryzował się on zwięk-

szoną reprezentatywnością badanych jednostek zbiorowości, mających specjalne zna-

czenie z punktu widzenia potrzeb badającego. W przypadku niniejszej pracy metoda ta 

została wykorzystana głównie do ustalenia danych cech i faktów o danej zbiorowości, 

w tym przypadku zbiorowości osób uzależnionych.  

Użyte zostały dwie techniki badań naukowych, a mianowicie wywiad oraz ankieto-

wanie. Wywiad jest podrzędną metody indywidualnych przypadków oraz metody mono-

graficznej, natomiast ankietowanie jest techniką metody sondażu diagnostycznego. 

Wywiad miał charakter półstandardowy, gdyż miał formę luźniej rozmowy badanego 

i badającego, podczas której respondent mógł podzielić się swoimi przeżyciami 

i doświadczeniami. Jest to wywiad typu indywidualnego, nieskategoryzowanego, 

a więc daje on możliwość swobody w formułowaniu pytań, ich kolejności, jak również 

umożliwia zadawanie dodatkowych pytań.  

Ankietowanie odbyło się przy użyciu pytań zamkniętych z jedną możliwą opcją 

wyboru odpowiedzi, pytań półotwartych z możliwością wyboru odpowiedzi „inne” 

i zaprezentowania odpowiedzi własnej, oraz kilku końcowych pytań koniunktywnych, 

w których to respondent ma całkowitą swobodę odpowiedzi na zadane pytania. Łączna 

liczba pytań wynosiła 34. 

Podczas przeprowadzania badań jako narzędzia badawcze posłużył kwestionariusz 

ankiety, kwestionariusz wywiadu oraz dyktafon, służący do nagrywania przeprowadza-

nych wywiadów. 

Jako teren badań wybrany został Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny Monar 

znajdujący się we wsi Kamień Rymański. Ośrodek ten jest koedukacyjny, a program 

terapii adresowany jest do osób, które uzależnione są od substancji psychoaktywnych. 

To tam przeprowadzone zostały użyte w pracy wywiady oraz ankietowanie. Dodatkowo 

obszar ten został poszerzony o miejsca przeprowadzenia wywiadów z Panią Martą 

Gaszyńską – współzałożycielką stowarzyszenia JUMP’93, administratorem Biura 

Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, sekretarzem Polskiej Sieci Polityki Narkoty-

kowej, oraz prowadzącą klub pacjenta substytucyjnego „Klub na Wspólnej” oraz 

specjalistką terapii uzależnień. Wywiad z pierwszą Panią przeprowadzony został w jej 

biurze w siedzibie Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej znajdującym się na ulicy Żura-

wiej w Warszawie. Z drugą Panią rozmowa odbyła się w jej gabinecie na Całodo-

bowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Centrum Zdrowia Psychicznego 

w Słupsku.  

Kolejnym krokiem było dobranie reprezentatywnej próby spośród wszystkich ele-

mentów interesującego nas układu społecznego lub instytucji. W badaniach, na których 

opiera się niniejsza praca, ze względu na małą liczebność populacji generalnej, czyli 

w tym przypadku pensjonariuszy Ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego Monar 

w Kamieniu Rymańskim, była możliwość przebadania techniką ankietowania wszystkich 
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elementów populacji. Tak więc, cała populacja generalna licząca 23 osoby otrzymała 

i wypełniła kwestionariusze ankiety, dzięki czemu wzięła udział w badaniu.  

Dodatkowo przeprowadzone zostało badanie metodą indywidualnych przypadków, 

zastosowane przy pomocy techniki wywiadu. Do tego badania wybrana została repre-

zentatywna próba składająca się z 3 osób (Daniel, Filip, Nina), które reprezentują 

wszystkie cechy i wszystkie elementy populacji generalnej. Próba ta nie została wybrana 

poprzez osobę badającą, lecz poprzez terapeutę sprawującego opiekę nad populacją 

generalną. Na podstawie uzyskanych informacji, badacz może stwierdzić, iż próba ta 

została wybrana przede wszystkim na podstawie wyrażenia chęci uczestnictwa 

w wywiadzie. Przeprowadzone zostały dodatkowo dwa wywiady, które odbyły się poza 

terenem ośrodka. W obu tych przypadkach reprezentatywna próba liczyła po jednej 

osobie.  

3. Analiza wyników badań własnych 

3.1. Profil użytkownika narkotyków 

W zestawieniach typu wykres czy tabela nie są zawierane dane dwóch respon-

dentek wywiadu – Pani Marty Gaszyńskiej oraz specjalisty terapii uzależnień, jako że 

nie są one obecnie użytkownikami narkotyków i nie brały udziału w badaniu techniką 

ankietowania. Obie respondentki mają olbrzymią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

zjawiska narkomanii, dlatego też informacje uzyskane podczas przeprowadzonych 

z nimi wywiadów zostały wzięte pod uwagę podczas przeprowadzania badań oraz 

analizowania ich wyników. 

Na początku ważne jest określenie informacji ogólnych dotyczących osób badanych, 

takich jak płeć, wiek, wykształcenie czy zamieszkanie. Poniższe wykresy ukazują owe 

informacje na temat badanych użytkowników narkotyków. 

 

Wykres 1. Płeć osób badanych, [opracowanie własne] 

22% 

78% 

kobieta mężczyzna 
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Wykres 2. Wiek osób badanych, [opracowanie własne] 

 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania badanych,: [opracowanie własne] 

 

Wykres 4. Wykształcenie badanych, [opracowanie własne] 

Zatem, z analizy informacji ogólnych dotyczących osób badanych, czyli w tym 

przypadku użytkowników narkotyków wynika, że są to osoby młode, w wieku do 35 lat, 

a 78% z nich są to mężczyźni. Osoby te w większości pochodzą z miast do 120 tysięcy 

mieszkańców (65%), oraz posiadają wykształcenie podstawowe (65%). Tylko nieliczni 

uzyskali wykształcenie średnie (22%), wykształcenie zawodowe (9%), czy wykształ-

cenie wyższe (4%). Wszystkie te osoby w trakcie prowadzenia badań były pensjona-

riuszami Ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego Monar w Kamieniu Rymańskim. 
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3.1.1. Sytuacja rodzinna 

Sytuacja rodzinna niewątpliwie odgrywa ważną rolę w wielu aspektach życia 

każdego człowieka. Wydaje się być kluczowym elementem w sferach takich jak sfera 

poznawcza czy emocjonalna. To rodzina powinna odgrywać najważniejszą rolę 

w wychowaniu czy przystosowaniu. Więzy rodzinne powinny być więzami najsilniej-

szymi i najtrwalszymi. To właśnie owa grupa społeczna powinna dawać jednostce 

poczucie przynależności, wsparcia, wartości, bezpieczeństwa czy akceptacji. Często 

jednak zdarza się, iż instytucja rodziny nie funkcjonuje jak należy. Może dojść do jej 

rozpadu i wtedy to rodzina nazywana jest rodziną niepełną. Poza występowaniem rodzin 

niepełnych, w społeczeństwie można również dostrzec rodziny, które nie spełniają 

swojej roli na innych płaszczyznach. Takie rodziny nazywane są dysfunkcyjnymi. 

Dysfunkcyjność rodziny może dotyczyć różnych obszarów, może też osiągać różny 

zakres i siłę natężenia zaburzeń. Wyróżnia się: dysfunkcję ekonomiczną rodziny, 

dysfunkcję socjalizacyjną, wychowawczą, opiekuńczą oraz emocjonalną [6]. Nasilenie 

i umocnienie struktur dysfunkcyjnych w rodzinie może prowadzić do przekształcenie 

w rodzinę patologiczną. Dysfunkcyjność rodziny, zarówno jak i występowanie w niej 

zjawisk patologicznych, z pewnością wywiera wpływ na funkcjonowanie wszystkich 

jej członków i może powodować braki w wielu dziedzinach życia. Ale czy może to 

przyczyniać się do użytkowania narkotyków? W społeczeństwie niezmiennie przeważa 

pogląd, iż osoby uzależnione wywodzą się raczej z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, 

patologicznych. Czy pogląd ten znajdzie swoje potwierdzenie w badaniach?  

Poniższe wykresy ukazują sytuację rodzinną osób badanych. 

 
Wykres 5. Status cywilny osób badanych, [opracowanie własne] 

 

Wykres 6. Liczba posiadanych dzieci przez osoby badane, [opracowanie własne] 
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Wykres 7. Rodziny, z jakich pochodzą osoby badane (pełnie, niepełne), [opracowanie własne] 

 

Wykres 8. Czy rodzice osób badanych pracują, [opracowanie własne] 

Jak widać na powyższych wykresach, znaczna większość wśród badanych pozostaje 

kawalerami czy pannami (96%) i nie posiada dzieci (70%). Powyższe wyniki dowo-

dzą, iż większość tych osób pochodzi z pełnej rodziny (65%), czyli takiej gdzie rodzice 

mieszkają razem i wspólnie wychowują dzieci. Również w przypadku większości 

owych rodzin sytuacja ekonomiczna wydaje się być co najmniej stabilna, gdyż oboje 

rodzice pracują (57%) bądź też pracuje jedno z nich (26%).  

Sytuacja finansowa nie weryfikuje jednak czy rodzina jest dysfunkcyjna, gdyż dys-

funkcja pojawiać może się na różnych płaszczyznach. W badaniach techniką ankietową 

respondenci zapytani zostali o występowanie w swoich rodzinach takich zjawisk jak 

uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, przemocy fizycznej oraz przemocy psy-

chicznej. A dokładniej, czy osoby badane doświadczyły przemocy fizycznej lub prze-

mocy psychicznej ze strony kogoś z rodziny. Wyniki odpowiedzi na owe pytania poka-

zane są w wykresach poniżej. 
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Wykres 9. Problem uzależnienia w rodzinie osób badanych, [opracowanie własne] 

 

Wykres 10. Przemoc psychiczna w rodzinie, [opracowanie własne] 

 

Wykres 11. Przemoc fizyczna w rodzinie, [opracowanie własne] 
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W 83% rodzin osób badanych pojawiało się zjawisko uzależnienia od alkoholu lub 

narkotyków. W kilku przypadkach występowało też uzależnienie krzyżowe od alkoholu 

i narkotyków. Problem alkoholowy wydaje się jednak być dominującym. Badania na 

temat doświadczonej przemocy wykazują, że zjawisko to pojawiało się w domach 

rodzinnych u licznej grupy wśród osób badanych. Przemocy psychicznej ze strony 

kogoś z rodziny często doświadczało 44% respondentów, a 35% doświadczyło jej 

kilkakrotnie. Zatem 79% osób było ofiarą przemocy psychicznej więcej niż raz. Jeżeli 

chodzi o przemoc fizyczną to wyniki badań prezentują się podobnie, a mianowicie 

70% badanych doświadczyło przemocy fizycznej ze strony kogoś z rodziny więcej niż 

raz. 57% z tych przypadków doświadczyło owej przemocy kilka razy, a 13% przyznaje, 

że często padało ofiarą przemocy fizycznej. Wyniki owych badań w znacznym stopniu 

wskazują na dysfunkcję rodzin osób badanych, czyli użytkowników narkotyków.  

Aby głębiej spojrzeć na relacje rodzinne, pytania o dzieciństwo oraz rodzinę zostały 

również zadane podczas badań techniką wywiadu. Każdy z badanych przypadków jest 

inny, pojawiają się dwa przypadki rodzin niepełnych – jeden, gdzie następuje śmierć 

rodzica, a drugi, gdzie rodzice są rozwiedzeni. Pojawia się przypadek rodziny z uzależ-

nieniem alkoholowym, jak również przypadek pełnej, prawidłowo funkcjonującej 

rodziny. Również domy rodzinne innych użytkowników narkotyków ze środowiska 

rówieśniczego osób badanych zostały rożnie opisane. Pani Marta określa je jako domy 

wykształcone, lecz nieszczęśliwe, Filip mówi, iż w większości pochodzili oni z dobrych, 

bogatych domów, Daniel doświadczył towarzystwa osób zarówno z rodzin dysfunkcyj-

nych, jak i rodzin pełnych, dobrze sytuowanych ekonomicznie.  

Dla sprawdzenia, z jakich rodzin w większości pochodzą osoby uzależnione według 

samych osób uzależnionych, w kwestionariuszu ankiety badawczej umieszczone zostało 

związane z tym pytanie. Jest to pytanie otwarte, a więc odpowiedź jest dowolna 

i stworzona przez respondenta. Odpowiedzi przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 2. Pochodzenie rodzinne osób uzależnionych według osób badanych 

Pana/Pani zdaniem osoby uzależnione najczęściej wywodzą się z …. (z jakiej rodziny?) 

–  z rodziny, w której jest alkohol, narkotyki 

i przemoc 

–  z rodziny niepełnej 

–  z dysfunkcyjnej rodziny 

–  dysfunkcyjnej  

–  patologicznej 

–  z rozbitych rodzin, z rodzin, w których nie ma 

zrozumienia, zainteresowania sobą, z rodzin, 

w których ktoś jest już uzależniony 

–  rozbitych lub patologicznych rodzin 

–  patologicznej 

–  nie mającej harmonii i coś tam szwankuje 

–  z rozbitych rodzin (separacja, rozwody, 

śmierć itp.) 

–  niepełnej rodziny (brak mamy lub ojca) 

–  patologicznej lub nie posiadających miłości 

w domu 

–  nieszczerej – nieszczęśliwej   

–  z rodzin zamożnych, ubogich, z rodzin 

katolickich, wszystkich  

–  nie ma znaczenia 

–  z każdej!!! 

–  dobrych rodzin i biednych 

–  z każdej 

–  z każdej możliwej 

–  z każdej 

–  tak naprawdę z każdej, lecz mogę i wychodzę 

z założenia, że często z rodzin tzw 

patologicznych, kiedy dziecko czuje się samotne 

i nie ma wsparcia 

–  z każdej 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak widać, odpowiedzi na temat pochodzenia rodzinnego osób uzależnionych są 

podzielone, jednakże większość osób badanych przyznaje, że osoby uzależnione 

pochodzą przede wszystkich z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, niepełnych. 

Tego typu odpowiedzi udzieliło około 59% badanych, pozostałe odpowiedzi sugerowały, 

iż osoby uzależnione pochodzą z każdego typu rodziny. Jedna z osób ankietowanych 

wstrzymała się od odpowiedzi.  

W badaniu pojawiło się również pytanie o przyczynę uzależnienia/użytkowania 

narkotyków przez osoby badane. W owym pytaniu możliwa była wielokrotność odpo-

wiedzi. 57% respondentów wskazała problemy rodzinne jako jedną z przyczyn użytko-

wania narkotyków.  

Podsumowując analizę wykonanych badań, w próbie stworzenia profilu użytkow-

nika należy przyjąć, iż średnio ponad 70% osób uzależnionych pochodzi z rodzin pod 

jakimś względem dysfunkcyjnych. Nie należy jednak generalizować, gdyż powyższe 

wyniki badań ukazują możliwość pojawienia się uzależnienia również w pełnych, 

prawidłowo funkcjonujących strukturach rodzinnych. 

3.1.2. Środowisko rówieśnicze 

Poczucie akceptacji, przynależności i wspólnoty jest jedną z najważniejszych potrzeb 

każdego człowieka. Przede wszystkim potrzeba ta powinna być zaspokajana poprzez 

rodzinę, jednak istotny element odgrywa tutaj również środowisko rówieśnicze. 

Zwłaszcza w okresie dojrzewania niezwykle budujące wydaje się przynależenie i utoż-

samianie się z wybraną grupą społeczną. Grupa ta odgrywa znaczącą rolę w socjali-

zacji człowieka i może oddziaływać na niego pozytywnie lub negatywnie [7, 8]. 

W badaniu techniką ankietowania, na pytanie o to, co respondent uważa za główną 

przyczynę swojego uzależnienia, 61% badanych wskazało na grupę rówieśniczą. 

W tym pytaniu możliwa jest wielokrotność odpowiedzi, dlatego też mogła to być jedna 

ze wskazanych przyczyn. 

Podczas przeprowadzanych wywiadów respondenci zaznaczyli, iż pobyt w ośrodku 

uwarunkowany jest zasadą niekontaktowania się z nikim z osób, które wspólnie 

z badanym zażywały narkotyki. Jedną z zasad ukończenia leczenia jest również koniecz-

ność zamieszkania z dala od swojej ówczesnej grupy rówieśniczej i nieutrzymywania 

z nią relacji po opuszczeniu ośrodka. 

Na podstawie wyników badań techniką wywiadu bez wątpienia można stwierdzić, 

że grupa społeczna odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Każdy z indywi-

dualnych przypadków poddanych badaniu uwidacznia istotę przynależności do okre-

ślonej grupy rówieśniczej, utożsamiania się z ową grupą i poczucia akceptacji. 

Użytkowanie narkotyków również wydaje się być ściśle związane z przynależeniem do 

grupy rówieśniczej, gdyż w każdym ze zbadanych przypadków członkowie wybranych 

przez badanych grup społecznych byli użytkownikami narkotyków. Motywy wybrania 

danej grupy rówieśniczej jako tej, do której chcemy przynależeć mogły być różne. 

Również decyzja o zażyciu po raz pierwszy narkotyku mogła być kierowana różnymi 

pobudkami, jak na przykład chęcią ucieczki od problemów, czy po prostu zwykłą 

ciekawością, jednakże w każdym przypadku następowało to wspólnie z członkami 

swojej grupy rówieśniczej. Tak więc podejmując próbę stworzenia profilu użytkow-

nika narkotyków można stwierdzić, iż przynależność do grupy społecznej, w obrębie 

której skupiają się użytkownicy narkotyków ma istotny wpływ na użytkowanie narko-
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tyków. W 100% przypadków, wśród badanych techniką wywiadu, osoby uzależnione 

od narkotyków swoją „przygodę” z narkotykami rozpoczęły poprzez przynależność do 

danej grupy społecznej, z której to członkami po raz pierwszy spróbowały narkotyków. 

3.1.3. Sytuacja zawodowa 

W profilu użytkownika narkotyków warto zwrócić uwagę na sytuację zawodową. 

W przypadku niniejszej pracy, grupa osób badanych jest stosunkowo młoda, gdyż 74% 

osób są w wieku 18-25 lat, a 65% z nich posiada podstawowe wykształcenie. Większość 

z nich nie kontynuowała swojej edukacji z powodu uzależnienia. Mają jednak szansę 

na nadrobienie zaległości w edukacji podczas pobytu w ośrodku. Poniższe wykresy 

przedstawiają sytuację zawodową osób badanych. 

 

Wykres 12. Status zawodowy osób badanych, [opracowanie własne] 

 

Wykres 13. Dochód osób badanych, [opracowanie własne] 
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Wykres 14. Sytuacja mieszkaniowa osób badanych, [opracowanie własne] 

Jak widać, tylko 22% osób badanych to osoby pracujące, pozostali respondenci to 
osoby bezrobotne lub uczące się. Tylko 23% osób uzyskują stały dochód sięgający od 
minimalnej płacy krajowej w górę. Pozostałe osoby nie otrzymują stałego dochodu 
(72%) bądź ich dochód jest niższy niż minimalna płaca krajowa. Tylko jedna z bada-
nych osób posiada swoje własne mieszkanie, pozostali mieszkają u rodziny (65%), 
wynajmują mieszkanie (22%) lub nie posiadają miejsca zamieszkania (9%).  

Wśród osób badanych tylko nieliczni posiadają stabilną sytuację zawodową i ekono-
miczną. Pozostałe osoby poprzez uzależnienie się w młodym wieku nie rozpoczęły 
swojej drogi zawodowej lub musiały ją zaniechać. Po ukończeniu leczenia badani 
według obowiązujących zasad nie powinni wracać do swojego rodzinnego miasta, aby 
uniknąć kontaktu z ówczesną grupą rówieśniczą. Wskazane jest, aby wynajęli miesz-
kanie i rozpoczęli pracę. Być może to będzie początek ich stabilizacji zawodowej 
i ekonomicznej. 

W pytaniu techniką ankietowania, respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie typu 
otwartego dotyczącego grupy społecznej, z której najczęściej pochodzą osoby uzależ-
nione. Odpowiedzi zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Grupa społeczna, z jakiej najczęściej pochodzą osoby uzależnione według osób badanych 

Pana/Pani zdaniem osoby uzależnione najczęściej wywodzą się z… (z jakiej grupy społecznej?) 

–  nie ma konkretnej grupy społecznej 
–  z patologii, ale w sumie z każdej 
–  wszystkie grupy społeczne 
–  nie ma znaczenia 
–  myślę, że grupy społeczne nie mają 
znaczenia. Znam osoby uzależnione z różnych 
środowisk. 
–  z każdej x 11 

–  z patologii 
–  ze środowisk dysfunkcyjnych 
–  biednej 
–  17-30 lat 
–  niższej, ale nie zawsze, często zdarzają się 
biznesmeni 
 

Źródło: opracowanie własne 

W przeciwieństwie do pytania o pochodzenie rodzinne, w tym przypadku 70% 
respondentów uznało, że grupa społeczna nie ma znaczenia, gdyż osoby uzależnione 
pochodzą z każdej możliwej grupy społecznej. Tylko nieliczni określili najczęstsze 
pochodzenie społeczne osób uzależnionych jako pochodzenie z grup patologicznych, 
biednych, niższych czy też środowisk dysfunkcyjnych. Dwie z badanych osób wstrzy-
mały się od udzielenia odpowiedzi. 

70% wynik może dać podstawę do stwierdzenia podczas podejmowania próby 
stworzenia profilu użytkownika narkotyków, iż nie da się bliżej określić najczęstszej 
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grupy pochodzenia osób uzależnionych, gdyż wywodzą się one z różnych grup spo-
łecznych. A więc, sytuacja zawodowa i ekonomiczna nie ma bezpośredniego wpływu 
na proces uzależniania się. 

3.1.4. Użytkowane substancje psychoaktywne 

Na poniższym wykresie przedstawione zostały wyniki badań ankietowych odnośnie 
substancji użytkowanych przez osoby badane. Uwzględniony został podział na grupy 
substancji psychoaktywnych. Jest to pytanie typu otwartego, tak więc respondenci 
mogli swobodnie wymienić tyle substancji, ile uznali za słuszne. 

 

Wykres 15. Substancje psychoaktywne użytkowane przez osoby badane, [opracowanie własne] 

Badania te wykazują, iż najczęściej użytkowane substancje psychoaktywne to 

substancje typu stymulującego, takie jak amfetamina, mefedron czy kokaina. Również 

popularną substancją jest marihuana z grupy kanabinoli. Do użytkowania substancji 

opiatowych, takich jak heroina, przyznały się 2 osoby. Na użytkowanie dopalaczy 

wskazało 9 osób spośród 23 badanych.  

Na poniższych wykresach przedstawiono dodatkowe informacje na temat użytko-

wania substancji psychoaktywnych przez osoby badane. 

 
Wykres 16. Najczęstsze okoliczności zażywania substancji psychoaktywnych, [opracowanie własne] 
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Wykres 17. Przerwy dłuższe niż miesiąc w użytkowaniu substancji psychoaktywnych, [opracowanie własne] 

Wyniki wskazują, że najczęściej do użytkowania narkotyków dochodzi z ludźmi ze 

swojej grupy rówieśniczej (61%) oraz samotnie (48%). Co ciekawe, 52% respon-

dentów przyznało, że kilkakrotnie zdarzało im się mieć przerwę dłuższą niż miesiąc 

w użytkowaniu narkotyków, a 17% taką przerwę miało jednokrotnie. Zawsze jednak 

następował powrót do użytkowania substancji psychoaktywnych. 

W części kwestionariusza ankiety dotyczącej substancji psychoaktywnych badani 

zostali zapytani też o skutki ich użytkowania, takie jak na przykład zaniedbanie obo-

wiązków rodzinnych czy konflikt z prawem. Zestawienia wyników przedstawiono 

w wykresach poniżej. 

 

Wykres 18. Zaniedbanie obowiązków rodzinnych spowodowane substancjami psychoaktywnymi, 

[opracowanie własne] 
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Wykres 19. Akty przemocy fizycznej spowodowane substancjami psychoaktywnymi, [opracowanie własne] 

 

Wykres 20. Akty przemocy psychicznej spowodowane substancjami psychoaktywnymi,  

[opracowanie własne] 

 

Wykres 21. Wpływ substancji psychoaktywnych na obowiązki zawodowe/szkolne, [opracowanie własne] 
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Wykres 22. Konflikt z prawem spowodowany substancjami psychoaktywnymi,[opracowanie własne] 

Według wyników badań 100% badanych zaniedbało swoje obowiązki rodzinne co 

najmniej kilkakrotnie z powodu użytkowania substancji psychoaktywnych, a znaczna 

część z nich (74%) przyznała, iż owe zaniedbania zdarzały się często. Użytkowanie 

substancji psychoaktywnych przyczyniało się również do dopuszczania się aktów prze-

mocy psychicznej i fizycznej. 74% respondentów dokonała aktu przemocy fizycznej co 

najmniej kilkakrotnie, a 13% jednokrotnie. Aktu przemocy psychicznej związanej 

z użytkowaniem narkotyków dopuściło się aż 96% badanych. 48% z nich dopuszczało 

się owego aktu kilkukrotnie, a pozostałe 48% przyznało się do częstych aktów przemocy 

psychicznej. Zaniedbanie obowiązków zawodowych lub szkolnych związane z użytko-

waniem substancji psychoaktywnych dotyczy 100% osób badanych. Tylko jedna osoba 

stwierdziła, iż zaniedbała owe obowiązki jednokrotnie, wszystkie pozostałe natomiast 

przyznały się do zaniedbania ich co najmniej kilkakrotnie. To samo dotyczy przeby-

wania pod wpływem substancji psychoaktywnych w szkole lub pracy, gdzie 100% 

badanych przynajmniej raz znalazło się w owej sytuacji. Zdarzała się ona często 61% 

badanym, kilkakrotnie 35%, a 4% przyznało się do bycia jednokrotnie. 48% respon-

dentom udało się nigdy nie stracić pracy lub szkoły z powodu użytkowania substancji 

psychoaktywnych, 30% utraciło pracę lub szkołę jednokrotnie, a 22% zdarzyło się to 

przynajmniej kilkakrotnie. Użytkowanie narkotyków do konfliktu z prawem dopro-

wadziło jednokrotnie 22% badanych, 35% kilkakrotnie, a 26% badanych przyznało się 

do częstych konfliktów z prawem. Łącznie 83% respondentów przynajmniej raz 

weszło w konflikt z prawem spowodowany substancjami psychoaktywnymi.  

Respondenci odpowiadali też na pytanie o główną przyczynę swojego uzależnienia, 

w którym to pytaniu możliwa była wielokrotność odpowiedzi. Poniżej przedstawiono 

wyniki. 

W odpowiedzi „inne” pojawiły się następujące odpowiedzi swobodne respon-

dentów [6]: 

 problemy zdrowotne; 

 bycie niewidzialnym; 

 ciekawość; 

 ja sam, problemy z emocjami, niska samoocena; 

 nuda; 

 problemy emocjonalne; 

 samotność, brak partnera. 
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Wykres 23. Główna przyczyna uzależniania, [opracowanie własne] 

Jak widać, za przodującą przyczynę swojego uzależnienia użytkownicy narkotyków 

podają grupę rówieśniczą oraz problemy rodzinne. W znacznie mniejszym stopniu 

pojawiają się też na przykład problemy zawodowe, finansowe, emocjonalne czy cieka-

wość. Należy jednak pamiętać, iż często kilka czynników łącznie wpływa na decyzję 

o użytkowaniu narkotyków, dlatego też znaczna część respondentów wybrała więcej 

niż jedną odpowiedź na pytanie o główną przyczynę uzależnienia. 

Dla próby ustalenia wspólnych cech posiadanych poprzez użytkowników narko-

tyków, osoby badane zostały poproszone w formie pytania otwartego o podanie cech, 

jakie ich zdaniem posiada osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych. Odpo-

wiedzi są następujące: 

Tabela 4. Cechy osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych według osób badanych 

Cechy osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych 

–  nieufność, agresja, manipulacja 

–  zamknięta w sobie, lekceważąca wiele 

spraw, autodestrukcyjna 

–  agresja, apatia, destrukcja umysłowa 

–  osoba oszukuje innych i siebie 

–  nerwowa 

–  zbyt pewny siebie, brak perspektyw, brak 

uwagi innych 

–  pobudzenie, rozdrażnienie 

–  słaby emocjonalnie, utalentowany 

–  samotna 

–  agresja 

 

–  agresja 

–  nerwowość, nieogarnięcie 

–  obojętność, manipulacja 

–  agresja, lenistwo 

–  nie przyznaje się do błędu, agresywne 

zachowania, bezwzględność, użalanie, wstyd, 

nieumiejętność radzenia z problemami 

–  nerwy, smutek, rozkojarzenie 

–  nerwowość, dziecinne zachowanie, 

nadwrażliwość, egoizm, agresywność 

–  podkrążone oczy, charakterystyczny pot, tiki 

nerwowe, słowotok, łapanie „zawiechy” 

–  łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ćpunami 

–  nadpobudliwość 

Źródło: opracowanie własne 

Jak widać odpowiedzi są zróżnicowane, jednak można wyodrębnić kilka cech poja-

wiających się stosunkowo często. Są to: agresja, manipulacja, egoizm, nieumiejętność 

radzenia z problemami.  

Podsumowując, na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań, można 

stworzyć profil użytkownika narkotyków, a zatem można określić, iż użytkownik 

narkotyków to osoba [7]: 
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 w większości pochodząca z rodziny dysfunkcyjnej, w której zdarza się uzależnienie, 

oraz akty przemocy psychicznej i fizycznej;  

 przynależy do grupy rówieśniczej, w której pozostali członkowie są użytkownikami 

narkotyków; 

 może pochodzić z każdej grupy społecznej;  

 często zażywa substancje psychoaktywne, z reguły wspólnie ze swoją grupą 

rówieśniczą lub samotnie; 

 zdarzają jej się przerwy w użytkowaniu substancji psychoaktywnych, lecz zawsze 

następuje powrót do narkotyków; 

 zaniedbuje obowiązki rodzinne i zawodowe/szkolne; 

 zdarza jej się dopuszczać aktów przemocy psychicznej i fizycznej; 

 jest to osoba agresywna, zdolna do kłamstw i manipulacji, egoistyczna, często 

apatyczna, niepotrafiąca radzić sobie ze swoimi problemami, o niskim poczuciu 

własnej wartości. 

Na tej podstawie można dokonać weryfikacji kilku z postawionych w niniejszej 

pracy hipotez, a mianowicie hipotezy 1, 2 i 3. Wykonane badania nie potwierdziły hipo-

tezy numer 1, gdyż wykazały cechy wspólne użytkowników narkotyków nie tylko 

w ich sferze emocjonalnej, lecz również w innych sferach, między innymi w pocho-

dzeniu rodzinnym, przynależności do grup skupiających użytkowników narkotyków 

czy zaniedbywania obowiązków rodzinnych oraz zawodowych/szkolnych. Potwier-

dziły się natomiast hipotezy numer 2 i 3, jako że badania wykazały regularnie zmie-

niający się profil użytkownika narkotyków oraz użytkowanych substancji, jak i wpływ 

relacji rodzinnych oraz grupy rówieśniczej na proces uzależniania się. 

Przede wszystkim, należy jednak pamiętać, że cechy te są najczęściej powtarzalne 

wśród użytkowników narkotyków, jednak nie jest to kryterium absolutne i nie odnajdą 

one swojego odzwierciedlenia wśród wszystkich użytkowników narkotyków. 

3.2. Świadomość społeczna a profil użytkownika 

W tym podrozdziale stworzony na podstawie analizy przeprowadzonych badań 

profil użytkownika narkotyków zostanie zestawiony z panującymi w społeczeństwie 

stereotypami na temat osób uzależnionych. Pomimo, iż wzrasta świadomość w tematyce 

uzależnień, wiele stereotypów wciąż jest głęboko zakorzenionych i propagowanych 

przez społeczeństwo. Poprzez posługiwanie się owymi stereotypami dochodzi do tak 

zwanego etykietowania osób uzależnionych, co jest bardzo krzywdzące i utrudnia 

walkę z uzależnieniem oraz readaptację społeczną [9].  

Skutkiem procesu etykietyzacji jest autostygmatyzacja, kiedy to osoba piętnowana 

zaczyna tracić poczucie własnej wartości, jej samoocena spada i sama zaczyna 

postrzegać siebie przez pryzmat, przez jaki postrzega ją społeczeństwo. Stereotypy na 

temat osób uzależnionych panujące w społeczeństwie są niewątpliwie krzywdzące 

i prowadzą do stygmatyzacji. Narkoman czy ćpun to nie tylko osoba uzależniona od 

narkotyków, to także ktoś, komu nie można ufać, brudny, zakażony wirusem HIV, 

bezdomny, złodziej [9]. W jednym z artykułów Narkopolityki możemy natomiast 

znaleźć takie cytaty jak: 

I wtedy na dworcu pojawili się złodzieje, narkomani, prostytutki, pedofile, 

chorzy na AIDS, homoseksualiści. Wszystko to jednym tchem, bo przecież 
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wiadomo – każdy narkoman to złodziej, to ktoś, kto nawet jeśli chwilowo nie 

bierze, i tak za jakiś czas będzie brał, to patologia społeczna [10]. 

„Narkoman to taka ludzka szmata – krzyczy tytuł z „Wyborczej”, w tekście osoba 

uzależniona opowiada między innymi: Wiedziałem, że potrzebuję pomocy, ale 

decydując się na leczenie, musiałbym ujawnić moją sytuację. Straciłbym pracę, 

znajomych. Także rodzicom trudniej zobaczyć problem. Myślą: nie jesteśmy 

patologiczną rodziną, więc moje dziecko nie może brać narkotyków” [10]. 

Ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnień AGNUS na swoim blogu jako po-

pularne stereotypy na temat osób uzależnionych panujące w społeczeństwie podaje [8]: 

 problem uzależnień dotyczy mężczyzn, nie kobiet; 

 uzależnieni są agresywni i zawsze biją; 

 narkomani i alkoholicy to ludzie z marginesu społecznego; 

 porządne i wykształcone kobiety nie popadają w nałóg; 

 dzieci alkoholików i narkomanów są od kołyski nastawione na nałóg; 

 wyśmiewanie uzależnionych, którzy decydują się na podjęcie terapii [11]. 

Poza wciąż obecnym stereotypem, mówiącym, że problem uzależnień dotyczy 

głównie mężczyzn, panuje też przekonanie, że to osoby uzależnione płci męskiej do-

puszczają się aktów przemocy fizycznej oraz psychicznej czy też wchodzą w konflikt 

z prawem, w znacznie większym stopniu niż osoby uzależnione płci żeńskiej. Aby 

sprawdzić, czy faktycznie istnieje zależność pomiędzy płcią, a dopuszczaniem się aktów 

przemocy, czy też wchodzenia w konflikt z prawem, dokonano analizy korelacji poprzez 

zastosowanie testu niezależności chi-kwadrat. Poniżej przedstawione są wyniki testów. 

      
      

   
           

    
      (1) 

Gdzie: poziom istotności α = 0,01,    = zmienne są niezależne,    = zmienne są 
zależne,    = test chi-kwadrat,     = liczebność faktyczna,      = liczebność teoretyczna 

Tabela 5. Test chi-kwadrat – zależność pomiędzy płcią a przemocą fizyczną 

              y 

x 
     Akt przemocy 

fizycznej  > 1 
     Akt przemocy 

fizycznej  = 1 
     Akt przemocy 

fizycznej  < 1 
   

Mężczyźni 13,3 14 2,3 2 2,3 2 18 

Kobiety 3,7 3 0,7 1 0,7 1 5 

     17  3  3 23 

Źródło: opracowanie własne 

        

  
               

X = płeć jako zmienna nominalna 

y = dopuszczanie się aktów przemocy fizycznej jako zmienna nominalna 
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Tabela 6. Test chi-kwadrat – zależność pomiędzy płcią a przemocą psychiczną 

               y 

x 
     Akt przemocy 

psychicznej >1 
     Akt przemocy 

psychicznej =1 
     Akt przemocy 

psychicznej <1 
   

Mężczyźni 17,2 17 0 0 0,8 1 18 

Kobiety 4,8 5 0 0 0,2 0 5 

     22  0  1 23 

Źródło: opracowanie własne 

        

  
               

X= płeć jako zmienna nominalna 

y = dopuszczanie się aktów przemocy psychicznej jako zmienna nominalna 

Wynikające z przeprowadzonych testów niezależności chi-kwadrat wartości staty-

styczne 0,51 oraz 0,26 pozostają poza obszarem krytycznym wyznaczanym przez drugi 

stopień swobody na poziomie istotności 0,01. Tak więc w obu przypadkach można 

przyjąć hipotezę, że zmienne są niezależne i stwierdzić, że pomiędzy płcią, a dopusz-

czaniem się aktów przemocy fizycznej czy psychicznej nie istnieje zależność stocha-

styczna, a zatem płeć nie wpływa na dokonywanie aktów zarówno przemocy fizycznej, 

jak i psychicznej. 

Tabela 7. Test chi-kwadrat – zależność pomiędzy płcią a konfliktem z prawem 

               y 

x 
     Konflikt 

z prawem  > 1 
     Konflikt 

z prawem  = 1 
     Konflikt 

z prawem  < 1 
   

Mężczyźni 10,9 11 3,9 5 3,1 2 18 

Kobiety 3,0 3 1,1 0 0,9 2 5 

     14  5  4 23 

Źródło: opracowanie własne 

        

  
               

x = płeć jako zmienna nominalna 

y = wchodzenie w konflikt z prawem jako zmienna nominalna 

Korelacja pomiędzy płcią a wchodzeniem w konflikt z prawem również nie została 

wykazana w wyniku testu chi-kwadrat, gdyż uzyskana wartość statystyki 3,13 pozo-

staje poza obszarem krytycznym, wyznaczanym przez drugi stopień swobody na po-

ziomie istotności 0,01. Tak więc i tutaj należy przyjąć hipotezę, że zmienne są nie-

zależne i stwierdzić, że pomiędzy płcią, a wchodzeniem w konflikt z prawem nie 

istnieje zależność stochastyczna. 

W społeczeństwie szeroko spotykane jest też przekonanie, że osoby wywodzące się 

z rodzin dysfunkcyjnych, które same doświadczały przemocy, są skłonne do powie-

lania tych zachowań i tym samym dopuszczania się aktów przemocy. Analiza korelacji 

pomiędzy tymi zjawiskami znajduje się poniżej. 
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Tabela 8. Test chi-kwadrat – zależność pomiędzy doświadczaniem a dopuszczaniem się przemocy fizycznej 

                              y 

 

x 

     Akt 

przemocy 

fizycznej >1 

     Akt 

przemocy 

fizycznej =1 

     Akt 

przemocy 

fizycznej <1 

   

Doświadczenie 

przemocy fizycznej 

14,8 14 2,6 3 2,6 3 20 

Brak doświadczenia 

przemocy fizycznej 

2,2 3 0,4 0 0,4 0 3 

     17  3  3 23 

Źródło: opracowanie własne 

        

  
               

X = doświadczenie przemocy fizycznej jako zmienna nominalna 

y = dopuszczanie się aktów przemocy fizycznej jako zmienna nominalna 

Tabela 9. Test chi-kwadrat – zależność pomiędzy doświadczaniem a dopuszczaniem się przemocy psychicznej 

                        y  

 

x 

     Akt 

przemocy 

psychicznej 

>1 

     Akt 

przemocy 

psychicznej 

=1 

     Akt 

przemocy 

psychicznej 

<1 

   

Doświadczenie 

przemocy 

psychicznej 

18,1 18 0 0 0,8 1 19 

Brak doświadczenia 

przemocy 

psychicznej 

3,8 4 0 0 0,2 0 4 

     22  0  1 23 

Źródło: opracowanie własne 

        

  
               

X = doświadczenie przemocy psychicznej jako zmienna nominalna 

y = dopuszczanie się aktów przemocy psychicznej jako zmienna nominalna 

Wynikające z testu niezależności chi-kwadrat wartości statystyczne 1,25 oraz 0,40, 

pozostają poza obszarem krytycznym, wyznaczanym przez drugi stopień swobody na 

poziomie istotności 0,01. Zmienne zatem są niezależne, a więc nie stwierdza się 

korelacji pomiędzy doświadczaniem przemocy, a dopuszczaniem się aktów przemocy. 

Pomiędzy owymi zmiennymi nominalnymi nie istnieje zależność stochastyczna.  

Porównując stereotypy panujące w społeczeństwie z profilem użytkownika narko-

tyków stworzonym na podstawie badań oraz z wynikami testów niezależności chi-

kwadrat, można uznać, iż potwierdzenie może znaleźć stereotyp wskazujący na pocho-

dzenie osoby uzależnionej z rodziny dysfunkcyjnej oraz że osoby uzależnione w swoim 

zachowaniu przejawiają agresję czy też kłamstwa. Na tej podstawie można dokonać 

weryfikacji hipotez numer 4, 5, 6 i 7. Analiza wyników przeprowadzonych badań 

potwierdza wszystkie powyższe hipotezy, a mianowicie to, iż pomimo wzrostu świa-
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domości i wiedzy, społeczeństwo wciąż postrzega osoby uzależnione jako dewiantów, 

a nie osoby chore, segreguje osoby uzależnione ze względu na ich pozycję społeczną, 

utrudniając tym samym przyznanie się do uzależnienia i podjęcie leczenia osobom 

uzależnionym. 

3.3. Polityka narkotykowa w Polsce 

Modele współczesnej prohibicji antynarkotykowej można podzielić ze względu na 

ich restrykcyjność oraz represyjność. Mówiąc o restrykcyjności, wyszczególnia się: 

prohibicję bezwzględną, czyli pełny zakaz; tolerancję pewnych zachowań, takich jak 

na przykład posiadanie nieznacznych ilości danej substancji na własny użytek; dekry-

minalizację, czyli niekaralność pewnych form zachowania; oraz legalizację, podczas 

której dozwolone są wszelkie formy obrotu. Jeżeli chodzi o represyjność to sankcje 

karne stosowane są wobec osób uzależnionych, które traktowane są jak sprawcy 

innych przestępstw, ale daje jednocześnie możliwość leczenia odwykowego [12]. 

Polska Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 roku o zapobieganiu narkomanii [13] 

charakteryzowała się podejściem profilaktyczno-leczniczym. Wprowadzała ona penali-

zację obrotu i dystrybucji narkotyków, i jednocześnie dekryminalizację posiadania 

substancji psychoaktywnych. Rozwiązanie profilaktyczno-lecznicze spotkało się 

z krytyką za zbyt mało represji głównie po roku 1990, kiedy to Polska stała się istotnym 

w Europie producentem środków syntetycznych oraz ważnym krajem tranzytowym 

przemytu narkotyków. 

24 kwietnia 1997 roku została przyjęta Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii [14], 

która wprowadzała kryminalizację posiadania substancji psychoaktywnych, jednocześnie 

dając możliwość depenalizacji. Brak karalności za posiadanie nieznacznej ilości narko-

tyku na własny użytek. Można powiedzieć, że posługiwała się ona represją wobec 

narkomanii, ale na równi z profilaktyką i leczeniem. Głównym problemem związanym 

z Ustawą z 1997 roku jest fakt, iż nie precyzuje ona co należy traktować jako nieznaczną 

ilość substancji. 

Kolejna Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii została wprowadzona 29 lipca 2005 

roku [15]. Nie wnosiła ona żadnych większych zmian co do karalności za przestępstwa 

narkotykowe, w tym za posiadanie narkotyków. Można powiedzieć, że nastąpiło za-

ostrzenie polityki narkotykowej. Trwała penalizacja posiadania każdej ilości narko-

tyków karą pozbawienia wolności do 3 lat. Część propozycji wprowadzających środki 

o charakterze profilaktycznym i leczniczym jako alternatywy dla środków karnych nie 

zostało przyjętych, pomimo iż były one ważnym elementem łączącym represje prawno-

karną z rozwiązywaniem problemów osób używających narkotyków. Rozszerzona 

została natomiast instytucja zawieszenia postępowania o osoby szkodliwie używające 

narkotyków, a nie tylko osoby od nich uzależnione. Ustawa o przeciwdziałaniu narko-

manii z 2005 roku obowiązuje do dziś, była ona jednak kilkakrotnie nowelizowana. 

Ostatnia nowelizacja miała miejsce w sierpniu 2018 roku. Ma ona pomóc w skutecz-

niejszej walce z dopalaczami.  

Posiadanie, jak i przechowywanie narkotyków, jest karalne niezależnie od celu, jaki 

temu towarzyszy. Zarówno wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, jak i stosowanie 

osobiste bez zamiaru handlu będzie podlegało karze. Artykuł 62 Ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii wyróżnia trzy typy kary. Punkt 1 owego artykułu to typ podsta-

wowy, według którego za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotro-
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powych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Punkt 2 to typ kwalifikowany, 

zgodnie z którym jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość tych substancji, to sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Punkt 3 to typ uprzywile-

jowany, który mówi, iż w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wyłączenie karalności za 

posiadanie substancji zakazanych może nastąpić na podstawie artykułu 62a Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nim, jeżeli przedmiotem czynu, o którym 

mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości 

nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć 

również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli 

orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popeł-

nienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości [16]. 

3.3.1. Słabe strony polskich regulacji dotyczących narkomanii 

Stosowanie wspomnianego w powyższym podrozdziale artykułu 62a Ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii jest różnie interpretowane i używane przez sędziów. 

Poniżej kilka przykładów orzecznictwa sądów polskich: 

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r. – II KK 197/08 [17] 

Dysponowanie narkotykiem związane z jego zażywaniem lub zamiarem niezwłocz-

nego zażycia nie jest posiadaniem w rozumieniu art. 62 u.p.n. Sąd podkreślił, że poza 

zakresem kryminalizacji jest sama czynność zażywania narkotyków, a więc związana 

z nią zawsze jakaś forma dzierżenia, posiadania czy dysponowania narkotykiem nie 

może być traktowana jako posiadanie w rozumieniu art. 62 u.p.n. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 17 listopada 2005 r. – II AKa 288/05 [18] 

Samo chwilowe posiadanie środka odurzającego lub substancji psycho-

tropowej w związku z jej użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu 

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W wypadku zrealizowania przez 

sprawcę, który posiadał środek odurzający lub substancję psychotropową, 

innego czynu zabronionego przez tę ustawę (połączonego z wyzbyciem się 

środka narkotycznego), sprawca odpowiada za zrealizowany czyn następczy. 

Pogląd przeciwny:  

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 13 marca 2007 r. – II Aka 28/07 [19] 

Termin posiadanie powinno stosować się do każdego, choćby krótkotrwałego, 

faktycznego władztwa nad rzeczą. Sąd wskazał w tym przypadku, że kryterium limi-

tującym karalność posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych 

z całą pewnością nie jest długotrwałość ich dzierżenia. 

Poniższe orzecznictwa sądów polskich wskazują, iż same użycie narkotyku nie jest 

zachowaniem typizowanym jako czyn zabroniony: 

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 28 grudnia 2006 r . – II Aka 347/06 [20] 

Skoro zważy się, iż na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciw-

działaniu narkomanii nie są karalne zachowania polegające na używaniu środków 

odurzających i substancji psychotropowych, tym samym nie do pogodzenia z zasadami 

pragmatycznej interpretacji przepisów prawa jest przyjęcie, że za karalne może być 



 

Narkomania w Polsce – studium przypadku 

 

79 

uznane na podstawie art. 62 tej ustawy posiadanie tych środków trwające w czasie ich 

zażywania. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2010 r. – V KK 363/09 [21] 

Żaden przepis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie zawiera wprost 

sformułowanego zakazu używania (zażywania) środków odurzających. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r. – II KK 197/08 [17] 

Nie ma wątpliwości, że proces zażywania narkotyku zawsze nierozerwalnie wiąże 

się z jakąś formą „posiadania”, „dysponowania”, „dzierżenia”, czy po prostu „trzy-

mania”, wywodząc jedynie, że posiadanie związane z zażywaniem nie jest posiadaniem 

w rozumieniu art. 62 u.p.n. 

W polskim prawie wciąż brakuje ścisłego określenia znacznej i nieznacznej ilości 

substancji zakazanych, co wiąże się z dobrowolną i często też problematyczną inter-

pretacją tego określenia przez sędziów. Poprzez to może dochodzić do sytuacji, 

w których dwie osoby otrzymują inne kary za posiadanie tej samej lub zbliżonej ilości 

danej substancji. Poniższe przykłady przedstawiają interpretacje znacznej ilości sub-

stancji zakazanych: 

II AKa 205/06 – to taka, która wystarcza do sporządzenia co najmniej 

kilkunastu tysięcy porcji – ilość hurtowa.  

III KK 257/06 – to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co 

najmniej kilkudziesięciu osób. 

II AKa 182/06 – 855 ml amfetaminy – 896 g narkotyku – 8.960 porcji – ilość 

znaczna wystarczająca do jednorazowego odurzenia prawie 9 tys. osób. Przy 

ocenie należy uwzględnić masę wagową, rodzaj narkotyku, liczbę osób. 

II AKa 83/07 – 20 dag amfetaminy nie stanowi znacznej ilości.  

II AKa 10/08 – ilość pozwalająca na sporządzenie co najmniej kilkaset 

jednorazowych porcji mogących odurzyć kilkaset osób.  

II AKa 132/00 – powyżej 2 kg substancji, z której można wykonać co najmniej 

kilkadziesiąt (20) tysięcy porcji [12]. 

Kolejne przykłady przedstawiają interpretacje nieznacznej ilości substancji zaka-

zanych przez polskie sądy: 

II AKa 241/06 – po „posiadaniu środka odurzającego” tzw. ilość śladowa, 

pozostałości po substancji.  

IV KK 127/08 – tylko wtedy, gdy jest to ilość pozwalająca na choćby 

jednorazowe użycie danej substancji w takiej dawce – zdolnej wywołać 

u człowieka skutek inny niż medyczny.  

II KK 235/08 – aby uznać konkretny czyn za wypadek mniejszej wagi należy 

oceniać go przez pryzmat przesłanek wskazanych w art. 115 ust. 2 k.k. Masa 
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posiadanych środków odurzających nie może być jedynym kryterium oceny 

stopnia społecznej szkodliwości. Istotne znaczenie ma rodzaj posiadanych 

substancji.  

II AKa 380/08 – Posiadanie narkotyku – przynajmniej 1 działka. Kryterium 

tego nie spełnia osad marihuany na lufce.  

II KK 289/08 – ilość pozwalająca na co najmniej jednorazowe użycie w dawce 

zdolnej wywołać u człowieka skutek inny niż medyczny. 

IV KK 26/11 – śladowa ilość środka odurzającego niemierzalna za pomocą 

wagi analitycznej nie wyczerpuje znamion „posiadania” w rozumieniu art. 62 

ust. 3 (przypadek mniejszej wagi) [12]. 

Jak widać określenie znacznej i nieznacznej ilości może zawężać lub poszerzać 

granice karalności. Może prowadzić to do niesprawiedliwych osądów czy niezgod-

ności pomiędzy sądami i ich orzecznictwem. Wiele innych krajów przyjęło strategię 

stworzenia tabeli wartości granicznych danych narkotyków, co ułatwia pracę sędziom 

i prokuratorom, oraz pomaga ujednolicić ich orzecznictwo. 

 

Wykres 24. Wartości graniczne marihuany w wybranych krajach europejskich 2019, [opracowanie własne] 

 

Wykres 25. Wartości graniczne wybranych substancji psychoaktywnych w wybranych krajach europejskich 

2019, [opracowanie własne] 
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3.3.2. Zastosowanie rozwiązań prozdrowotnych wobec użytkowników 

narkotyków 

Pomimo iż w Polsce wciąż w niewystarczającym stopniu wykorzystywane są 

rozwiązania prozdrowotne wobec osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, to 

artykuły 70a-73a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii właśnie na powinność stoso-

wania takich rozwiązań wskazują. Zgodnie z artykułem 70a, jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że sprawca jest osobą uzależnioną lub używającą szkodliwie substancje 

psychoaktywne, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza zebranie 

przez osoby, które na zasadach wskazanych w ustawie uzyskały certyfikat specjalisty 

terapii uzależnień, informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurza-

jących, substancji psychotropowych lub środków zastępczych [16]. Istotną rolę pełni 

więc w tym przypadku specjalista terapii uzależnień jako osoba odpowiednio prze-

szkolona i zaznajomiona z problemem. Owa regulacja ma na celu prymat leczenia 

i profilaktyki wobec osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. Nałożenie 

obowiązku zebrania informacji ma na celu przede wszystkim stworzenie podstaw do 

tego, aby w stosunku do użytkowników narkotyków zaczęto stosować przepisy reali-

zujące zasadę ,,leczyć zamiast karać’’. Regulacja ma charakter obligatoryjny, a dalsze 

konsekwencje dla ewentualnych rozwiązań prozdrowotnych zawarte są we wspom-

nianych wyżej artykułach 71-73a Ustawy. Poniżej Wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013r., II Aka 57/2013, wobec naruszenia artykułu 

70a Ustawy [12]:  

Sąd I instancji naruszył art. 70a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

przez zaniechanie dokonania obligatoryjnej czynności dowodowej przewi-

dzianej w tym przepisie, niezbędnej do określenia stopnia winy sprawcy zarzu-

conych przestępstw narkotykowych. Przepis ten nakłada na organ procesowy 

obowiązek przeprowadzenia takiego dowodu, bo warunkuje on ustalenie winy 

sprawcy. 

Pomimo, iż regulacja ma charakter obligatoryjny, wciąż w wielu przypadkach 

dochodzi do pominięć i zaniedbań w prawidłowym używaniu i stosowaniu się do 

przepisów Ustawy.  

Poniżej kilka wypowiedzi dotyczących zebrania informacji przez specjalistę terapii 

uzależnień i kwalifikacji prawnej czynu: 

Stanowisko Sądu Apelacyjnego – wyrok z 26 września 2013r., II AKa 202/13 [22]: 

Dla oceny, czy zachodzi wypadek mniejszej wagi, nie jest wystarczające 

ustalenie ilości posiadanego środka odurzającego, ale również motywy 

działania oskarżonego. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 23 czerwca 2016r., II Aka 87/16 [23]: 

Przy ocenie, czy posiadanie narkotyku można uznać za wypadek mniejszej 

wagi w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 Ustawy należy brać pod uwagę ilość 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, a także rodzaj narkotyku 

oraz okoliczności podmiotowe czynu. 
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W celu podsumowania powyższej diagnozy oraz poddania ocenie penalizacji prze-

stępstw narkotykowych, głównie tych określonych w artykule 62 Ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii, oraz stosowania rozwiązań innych niż sankcje karne zgodnie 

z artykułami 71-73a owej Ustawy, należy odnieść się do danych statystycznych. Dla 

sprawdzenia przedstawianego problemu, na poniższych wykresach widać dane doty-

czące kwalifikacji czynu posiadania narkotyków na podstawie danych Polskiej Sieci 

Polityki Narkotykowej z 2016 roku [24]. 

 

Wykres 26. Udział procentowy przestępstw związanych z narkotykami wśród wszystkich wykrytych 

przestępstw, rok 2016, [opracowanie własne] 

 

Wykres 27. Skazani za przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rok 2016,  

[opracowanie własne] 

Jak widać powyżej znaczna część spraw za przestępstwa narkotykowe to wciąż 

przestępstwa ścigane na mocy artykułu 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Tylko w nielicznych przypadkach kwalifikacja czynu dotyczyła typu uprzywilejo-

wanego, czyli zastosowania artykułu 62 ust. 3. 

Według badań akt sądowych sądów krakowskich w 2016 roku, sądy tylko w 20,4% 

wszystkich spraw zakwalifikowały posiadanie jako wypadki mniejszej wagi. Inne 

kwalifikacje zostały przyjęte pomimo faktu, iż znaczna część spraw dotyczyła posia-

dania poniżej 3 gram substancji [25]. 
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Wykres 28. Badania akt sądowych sądów krakowskich, rok 2016, [opracowanie własne] 

Pozwala to zweryfikować trafność 8, 9 i 10 hipotezy. Wszystkie te hipotezy wydają 

się być trafne i potwierdzone poprzez wykonane badania. Wynika z tego, iż polska 

polityka narkotykowa wymaga dopracowania, ściślejszych reguł zarówno związanych 

ze stosowaniem rozwiązań prozdrowotnych wobec osób uzależnionych, jak i szkolenia 

w tym kierunku osób reprezentujących wymiar sprawiedliwości. 

4. Podsumowanie 

Niniejsza praca dostarcza informacji na temat zjawiska narkomanii, jednakże 

badania w tym kierunku powinny być wciąż pogłębiane i regularnie prowadzone, gdyż 

jak już wspomniano jest to zjawisko zmienne. Praca ta została napisana z myślą o użyt-

kownikach narkotyków, którzy nie otrzymali pomocy w postaci leczenia, lecz zostali 

ukarani, oraz tych, u których poprzez proces stygmatyzacji ze strony społeczeństwa 

wzrosło poczucie beznadziejności i bezwartościowości, co doprowadziło do utrudnionej 

readaptacji społecznej. 
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Narkomania w Polsce – studium przypadku 

Streszczenie 

Niniejsza praca została stworzona z myślą o zwróceniu uwagi na zjawisko narkomanii w Polsce oraz na 

osoby borykające się z chorobą uzależnienia. Wyszczególnione zostały trzy główne cele, na których owa 

praca się skupia. Jest to próba stworzenia profilu użytkownika narkotyków, czyli scharakteryzowania osób 

uzależnionych, bazując na określeniu ich cech wspólnych. Następnie zestawienie tego profilu z poglądami 

i stereotypami panującymi w społeczeństwie na temat użytkowników narkotyków. Ostatni obszar badany 

w niniejszej pracy dotyczy polskiej polityki narkotykowej. Zwracana jest przede wszystkim uwaga na 

podejście wymiaru sprawiedliwości do problemu narkotykowego. Rozpatrywane jest stosowanie rozwiązań 

prozdrowotnych wobec osób uzależnionych, jako alternatywy dla kary. Badania wykorzystane w owej 

pracy wykonane zostały metodą indywidualnych przypadków, w połączeniu z metodą monograficzną 

i sondażem diagnostycznym 

Słowa kluczowe: narkomania, uzależnienie, polityka narkotykowa, stereotyp, profil 

Drug addiction in Poland – case study 

Abstract 

This work has been created to draw attention to drug addiction phenomenon in Poland as well as the 

individuals dealing with the addiction disease. It focuses on three main aims: the attempt to create the drug 

user’s profile, therefore to characterize the drug users based on their common traits; to compare such 

profile with the society’ views and stereotypes about the drug addiction phenomenon; and the effectiveness 

of drug policy in Poland. It takes into consideration the approach of justice system to the drug using 

problem, and moreover, the scale of application of pro-health solutions instead of sentences. The research 

used the individual case method, along with the monographic research and the diagnostic survey.  

Keywords: drug addiction, addiction, drug policy, stereotype, profile 
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Profil psychologiczny sprawcy przestępstwa 

1. Wstęp 

Profesjonalne profilowanie sprawcy przestępstwa jest pojęciem stosunkowo młodym, 

a jego geneza wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Choć wydawać by się mogło, że 

realia polskie odbiegają nieco od tych amerykańskich, to jednak w obecnym dyskursie 

publicznym coraz częściej słyszymy o polskich naukowcach, który zajmują się poszu-

kiwaniem przestępców za pomocą metody profilowania. 

W poniższych rozdziałach przybliżymy definicję profilowania, spojrzymy na zarys 

historyczny, zastanowimy się, kim jest Profiler i jaką funkcję spełnia. Opiszemy także 

najbardziej znane przypadki seryjnych morderców. Pochylimy się także nad zagad-

nieniem, które jest nieodłącznym elementem artykułu, mianowicie czym jest Modus 

Operandi i w jaki sposób koresponduje z profilowaniem sprawcy przestępstwa? 

Tematyka, którą postanowiłyśmy podjąć w naszym artykule wydała nam się szalenie 

interesująca, tym bardziej, że w Polsce zagadnienie to pojawiło się w dyskursie pub-

licznym niespełna 30 lat temu, więc jeszcze wiele ścieżek do odkrycia.  

W poniższych rozważaniach skupiliśmy się głownie na analizie przeprowadzonych 

badań społecznych, które dostarczyły nam wiele informacji oraz postawiłyśmy nastę-

pujące pytania badawcze: 

 Jaka jest świadomość społeczna w kontekście seryjnych morderców?  

 Czym są portrety psychologiczne sprawców przestępstw? 

 Czym jest modus operandi? 

Na tak postawione pytania, odpowiedzi postanowiliśmy poszukać, korzystając 

z ankiety jako narzędzia badawczego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 68 

osób, przede wszystkim w przedziale wiekowym 18-26 lat. 

Głównym celem artykułu jest poznanie poziomu świadomości społeczeństwa 

w kontekście znajomości seryjnych morderców i metod ich wykrywania.  

Nasz artykuł składa się z części teoretycznej oraz części badawczej, w której za 

pomocą analizy ankiet szukamy odpowiedzi na powyżej postawione pytania badawcze. 

2. Profilowanie 

Na początek należy zadać podstawowe pytanie, czyli kim jest profiler? Termin ten 

nie ma polskiego odpowiednika. Najprościej ujmując, oznacza on osobę, która tworzy 

portrety psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.  

Wchodząc w rys historyczny, powinniśmy zacząć od lat 50. i 60. XX wieku, 

ponieważ to właśnie wtedy po raz pierwszy miało miejsce rozpoczęcie profesjonalnego 

profilowania. To w tamtym okresie zdecydowano się zaangażować grupę najwybit-
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niejszych psychologów i psychiatrów z USA w celu rozwiązana dwóch, wtedy bardzo 

głośnych spraw, czyli sprawy Dusiciela z Bostonu oraz Szalonego Bombiarza.  

W związku z powyższym poproszono o pomoc osobę, którą uznaje się dziś za ojca 

profilowania Amerykanina James A. Brussela. Na podstawie dokumentów, listów 

pisanych przez sprawce do policji czy relacji świadków Brussel wykonał zwięzłą 

charakterystykę, a dziś możemy powiedzieć, że była ona pierwszym profilem 

terrorysty [1].
 

Pierwszy stworzony przez niego profil został ujęty w tych słowach: Szukajcie 

mocno zbudowanego mężczyzny, w średnim wieku, katolika, cudzoziemca, mieszka-

jącego na terenie Connecticut, New Hampshire lub Maine. Najprawdopodobniej 

Irlandczyka, mieszkającego z bratem lub przyrodnią siostrą. A gdy go znajdziecie, 

będzie ubrany w dwurzędowy garnitur [1].  

Dość szybko zrozumiano, że pomoc Brussel’a była niezbędna do rozwiązania 

sprawy, przez co Stany Zjednoczone, dostrzegając potencjał i możliwości związane 

z profilowaniem, z biegiem czasu coraz częściej korzystały z usług psychologów. 

W latach 70. XX wieku rozpoczęto opracowywanie programów profilowania psycho-

logicznego, a następnie powstało National Center for the Analysis of Violent Crime. 

To na potrzeby tej instytucji psychologowie i psychiatrzy przeprowadzali wywiady 

z osadzonymi, tworząc w ten sposób komputerową bazę danych. Były w niej motywy 

przestępstw czy sposoby funkcjonowania badanych osadzonych. 

Jeżeli chodzi o Polskę, to profile psychologiczne zaczęły powstawać niespełna  

30 lat temu. Jednym z pierwszych przypadków, do którego ściągnięto pomoc aż 

z zachodu, była sprawa Zdzisława Marchwickiego, słynnego wampira z Zagłębia.  

O tym jak wygląda codzienność pracy profilera kryminalnego najlepiej wie Jan 

Gołębiowski – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca akademicki 

autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw, 

założyciel Centrum Psychologii Kryminalnej oraz autor pierwszej w Polsce monografii 

na temat profilowania kryminalnego. Jego zdaniem: samo tworzenie portretu psycho-

logicznego przypomina rozwiązywanie działań matematycznych – wiadome to ofiara 

i jej zachowanie. Jeśli zachowania sprawcy się domyślamy, jesteśmy już blisko 

rozwiązania równania i znalezienia sprawcy [2]. 

Dodatkowo według Richarda Kocsisa w odniesieniu do profilowania działa nastę-

pujący mechanizm: Najwyraźniej policja naprawdę wierzy, że profilowanie jest uży-

teczne dla śledztw, natomiast fakt, że policja nie przestaje konsultować się z profi-

lerami, stanowi dowód, że udzielają oni trafnych porad [3]. 

Najprościej mówiąc – profilowanie psychologiczne to proces identyfikacji psycholo-

gicznych cech sprawcy na podstawie analizy popełnionych przez niego zbrodni, dający 

w rezultacie ogólny opis osoby, która te cechy posiada, profil – krótka charakterystyka 

cech psychicznych sprawcy i przejawów jego zachowań [4]. 

W Polsce tworzeniem profili zajmuje się kilka osób, m.in. Bogdan Lach z Katowic, 

prof. Józef Krzysztof Gierowski i dr Maciej Szaszkiewicz z Krakowskiego Instytutu 

Kompetencji Kryminalistycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że niestety w Komendzie 

Stołecznej Policji nie ma odrębnej jednostki profilującej, za to prowadzone są szko-

lenia z portretu psychologicznego pod okiem specjalistów – wspomnianego wcześniej 

Jana Gołębiowskiego i Dariusza Piotrowicza [2]. 
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Swoją pracę Jan Gołębiowski określa w następujący sposób – Jak wygląda 

tworzenie portretu psychologicznego przestępcy? W filmie Złodziej życia Angelina 

Jolie, występująca w roli psychologa, układała się w tym celu w grobie ofiary, jednak 

wchodzenie w umysł przestępcy lub ofiary pokazywane na filmach nie ma nic 

wspólnego z rzeczywistością. Nikt nie kładzie się na miejscu zdarzenia na miejscu 

ofiary i nie zaczyna wręcz mówić jej głosem. Nie ma jednego modelu tworzenia 

charakterystyki psychologicznej przestępcy ani odgórnie określonych procedur [2].
 

Dodatkowo Sierżant sztabowy Dariusz Piotrowicz o profilowaniu mówi w nastę-

pujący sposób: Zwykle mija kilka do kilkunastu miesięcy od zajścia, zanim my zaczniemy 

zapoznawać się ze sprawą. Dlatego pierwszy etap naszej pracy, a właściwie jej lwia 

część, to „grzebanie” w aktach, analizowanie szczegółów z miejsce zdarzenia, tego co 

mówili świadkowie, zapoznawanie się z protokołami, notatkami, dokumentacją foto-

graficzną. W ten sposób budujemy sobie obraz tego, co się wydarzyło [2]. 

Zdaniem psychologów najważniejsze na początkowym etapie portretowania sprawcy 

jest stworzenie portretu, ale nie przestępcy – choć jest to najbardziej oczywista opcja – 

tylko ofiary. Gołębiowski uważa, że Znajomość ofiary potrzebna jest nam do tego, aby 

określić prawdopodobieństwo i kontekst nawiązania kontaktu ze sprawcą. Natomiast 

Piotrowicz, uzupełniając wypowiedź kolegi dodaje, że najpierw Zastanawiamy się, 

jaką osobą była, chcemy dokładnie wiedzieć, jak się zachowywała. W tym celu prze-

prowadzamy wywiady z rodziną i znajomymi ofiary, a w jednym przypadku przeszu-

kaliśmy nawet całe mieszkanie i przeczytaliśmy pamiętniki ofiary [2]. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, trafnym będzie stwierdzenie, że portretowanie prze-

stępcy nie jest nauką. To bardziej sztuka, ponieważ do jej prawidłowego wykonania 

należy połączyć dziedziny rozmaitych nauk. 

Dariusz Piotrowicz zaznacza, że do poprawnego wykonania profilu potrzebna jest 

znajomość psychologii, kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej, seksuologii, 

kulturoznawstwa, archeologii. Jan Gołębiowski podsumowuje, mówiąc że: Ludzi 

posiadających tak rozległą wiedzę nie ma i nie będzie. Dlatego jeśli nie jesteśmy 

czegoś pewni, często zasięgamy porady specjalistów [2]. 

3. Modus Operandi 

Rozpoczynając temat dotyczący sposobu działania, należy przytoczyć dwie jego 

definicje. Pierwszą, mniej rozbudowaną formułuje Artur Solarz: modus operandi 

oznacza zespół charakterystycznych czynności taktycznych i technicznych w stadium 

przygotowania, wykonania i stadium kończącym przestępstwa [5]. Natomiast drugą, tę 

obszerniejszą przedstawił w jednej ze swoich publikacji polski prawnik i profesor 

kryminalistyki Tadeusz Hanausek. Jego zdaniem modus operandi to: powtarzający się 

sposób działania sprawcy, polegający na atakowaniu takich samych przedmiotów, 

używaniu tych samych lub takich samych technicznych sposobów działania prze-

stępczego, działaniu w podobnym czasie, miejscu czy okolicznościach [6]. 

Najprościej mówiąc, modus operandi jest określonym sposobem działania, który 

przejawia każdy sprawca każdego przestępstwa.  

Do jego typowych stymulantów zalicza się odpowiednio: 

 cechy osobowości; 

 osobnicze możliwości cielesne;  
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 wiek;  

 doświadczenie i wiedzę; 

 zawód; 

 tradycję; 

 obiektywne układy sytuacyjne oraz pozostające w kontekście z nimi powodzenia 

i porażki, aspiracje;  

 zboczenia;  

 psychopatie;  

 patologiczne upośledzenia psychiki;  

 przejściowe zakłócenia sił witalnych;  

 możność dysponowania środkami materialnymi;  

 bezpośrednie wpływy środowiskowe [7].  

Nie trudno zauważyć, nawet na własnym doświadczeniu, że każdy z nas ma własne, 

charakterystyczne i niepowtarzalne cechy osobowości. To one odróżniają nas od innych 

i w pewnym sensie zmuszają do wykonywania pewnych czynności w sposób właściwy 

tylko dla nas. 

Z tego powodu mordercy często decydują się na powtarzanie charakterystycznego 

dla nich przebiegu postępowania. Być może są zdania, że takie działanie zapewnia 

skuteczność oraz swego rodzaju bezpieczeństwo 

Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że modus operandi opiera się na 

tzw. perseweracji, czyli tendencji do wielokrotnego wykorzystywania tych samych 

czynności. Zatem perseweracja w zakresie działalności przestępczej obejmuje w szcze-

gólności takie elementy, jak: 

 perseverantia subiecti, powtarzalność w zakresie wyboru ofiary; 

 perseverantia modi specialis, powtarzalność związana z doborem czynności 

dokonywanych podczas popełniania czynu; 

 perseverantia instrumenti, powtarzalność oznaczająca dobór odpowiednich 

narzędzi niezbędnych do popełnienia czynu; 

 perseverantia obiecti, powtarzalność w zakresie obiektu przestępstwa; 

 perseverantia loci, powtarzalność miejsca dokonywania czynu [7]. 

Sam modus operandi jest niezwykle istotny dla nauki, ponieważ to właśnie znajomość 

działania sprawcy pozwala na jego sprofilowanie. Kryminalistycy używają modus 

operandi jako swego rodzaju tropu czy śladu, który ułatwia nam wskazanie sprawcy 

przestępstwa.  

Działania te umożliwiają zawężenie kręgu podejrzanych oraz pomagają w określeniu 

właściwego kierunku poszukiwań. Należy jednak pamiętać, że prawidłowo ustalony 

modus operandi jest jedynie narzędziem, które ułatwia czynności operacyjno-proce-

duralne, a także pozwala na tworzenie kryminalistycznych wersji zdarzeń. 

4. Czynniki mające wpływ na skłonności do zachowań przestępczych 

Słownik języka polskiego termin czynnik definiuje jako jedną z przyczyn wywołu-

jących skutek [8]. Znaczenie to idealnie wpisuje się w pojmowanie czynnika mającego 

wpływa na sprawców i ich potencjalne zachowanie przestępcze. Na przestrzeni lat 

powstało wiele teorii wyjaśniających istotę, etologię i uwarunkowania przestępczości.  
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Wyróżnia się kilka kategorii czynników, jednak szczególne znaczenie mają w tym 

przypadku czynniki o charakterze społeczno-ekonomiczny. Doktryna zalicza do nich:  

 bezrobocie; 

 rozbicie rodziny; 

 ubóstwo; 

 zróżnicowanie rasowe. 

Bezrobocie uznawane jest za jeden z istotniejszych czynników. Jednym z przed-

stawicieli myśli potwierdzającej wagę tego rodzaju czynnika jest G. Becker. Uważa on 

bowiem że, przestępstwo jest wynikiem racjonalnej kalkulacji zysków i strat z jego 

popełnienia, wzrost bezrobocia powinien przyczynić się do wzrostu przestępczości 

z uwagi na zmniejszenie kosztów straconych możliwości [9].  

Jednak nie wszyscy naukowcy zgadzają się co do przypisaniu tych przykładów do 

czynników wpływających w znacznym stopniu na zachowanie przestępcze. Odmienne 

zdanie w tej kwestii prezentowali Cohen i Felson. Ich teoria zakładała, że bezrobocie 

nie jest jednym z czynników tego rodzaju. Uważali wręcz, iż wzrost bezrobocia 

powinien przyczynić się do spadku przestępczości, gdyż osoby bezrobotne będą więcej 

czasu przebywać w domach, przez co maleje prawdopodobieństwo stania się ofiarą 

przestępstwa oraz wzrasta poziom ochrony mienia [9]. 

Przedstawiane jednak teorie nie są niezgodne z rzeczywistością, a wręcz nie są ze 

sobą sprzeczne. Zarówno pierwsze, jak i drugie założenie może działać w tym samym 

czasie.  

Obok bezrobocia jednym z najczęściej wymienianych czynników społeczno-

ekonomicznych jest patologia społeczna, która zależna jest od właściwości społeczno-

kulturowych. Zjawisku temu dogłębniej przyjrzeli się Shaw i McKay, którzy badali 

przestępczość młodzieży w zdegradowanych dzielnicach Chicago. Doszli oni do 

wniosku, że patologia jest wynikiem trzech pochodnych: 

 deprawacji ekonomicznej;  

 częstych zmian składu mieszkańców; 

 różnic etnicznych i kulturowych między członkami społeczeństwa [10]. 

Nie należy zapominać o rodzinie, jako że jest to podstawowa komórka społeczna, 

która może być przyczyną i stanowić jeden z głównych czynników przestępczości. To 

właśnie w niej przekazywane są podstawowe normy moralne i wzorce kulturowe. Jeśli 

tych norm brakuje i dzieci nie posiadają kręgosłupa moralnego, nie mają jasno wyty-

czonych granic, może wówczas dochodzić do odchyleń i różnych patologicznych zacho-

wań. To właśnie rodzice stanowią dla dziecka wzór do naśladowania i to tłumaczy, 

dlaczego zachowania dewiacyjne rodziców są powielane przez ich dzieci. Urban 

i Stanik w swojej pracy pt. Resocjalizacja: teorie i praktyka pedagogiczna, stwierdzili 

że podstawowymi potrzebami psychicznymi, jakie powinny być zaspokajane w środowisku 

rodzinnym to: potrzeba pewności i bezpieczeństwa, potrzeba solidarności i łączności 

z bliskimi osobami, potrzeba akceptacji i uznania [11]. W sytuacji, gdy dziecko nie 

otrzyma w właściwym stopniu tych potrzeb może to odbić się na jego psychice. 

W konsekwencji nieprzeżycia niektórych ze swoich emocji, będzie uciekał się 

w zachowania dewiacyjne i przestępcze.  

Nie mniejsze znaczenie w omawianym przez nas aspekcie ma wpływ środowiska 

rówieśniczego na potencjalnego sprawcę. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że rówieśnicy 
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są zaraz po rodzinie najważniejszym naturalnym środowiskiem dziecka. Nieodłącznym 

elementem dużych zbiorowisk, takich jak szkoła, jest niestety współcześnie agresja 

i przemoc. Nie musi to być przemoc fizyczna, bywa to przemoc psychiczna, która 

mimo że nie zostawia widocznych śladów, znacznie mocniej oddziałuje na młodego 

człowieka. Przemoc stosowana przez dzieci wobec rówieśników, nie różni się zbytnio 

od przemocy stosowanej przez osoby dorosłe, czasem bywa nawet bardziej wyrafino-

wana ze względu na stosowane metody przez nieletnich. Zaznanie w młodym wieku 

agresji i przemocy nie może odbić się bez echa na zachowaniu człowieka. 

Literatura wyróżnia także czynniki o charakterze demograficznym, do których 

zalicza się płeć i wiek. W 2014 r. przeprowadzono w Polsce badania oparte na staty-

stykach więziennych, z których wynika, że typowy sprawca to mężczyzna w przedziale 

28-30 lat. Dokładny rozkład wieku aresztowanych został przedstawiony na wykresie 1. 

 
Wykres 1. Tymczasowo aresztowani i skazani w 2014 roku według wieku,  

źródło: Opracowanie na podstawie danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej 

Na potrzeby naszej pracy również przeprowadziłyśmy badania świadomości społe-

czeństwa na temat czynników wpływających na skłonności do bycia zabójcą. W badaniu 

wzięło udział 68 osób. Wyniki zostały umieszczone na wykresie 2 i przedstawiają się 

w sposób następujący: 

 
Wykres 2. Czynniki wpływające na skłonności do bycia zabójcą,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie badań społecznych 
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W tym aspekcie przeprowadzonych przez nas badań z zadowoleniem można 

stwierdzić, że większa część ankietowanych prawidłowo wskazała czynniki wpły-

wające na bycie zabójcą. Do najczęściej wskazywanych odpowiedzi zaliczyć można: 

 zdecydowanie złe warunki socjalne w dzieciństwie i młodości;  

 brak akceptacji ze strony rodziców; 

 znaczne nasilenie kar fizycznych i psychologicznego znęcania się; 

 epizodyczne dręczenie zwierząt w dzieciństwie; 

 wyśmiewanie przez rówieśników. 

4.1.1. Badania społeczne 

Badania, jakie zostały przeprowadzone na potrzeby stworzenia niniejszej publikacji, 

miały szeroki zakres. Poruszały kilka aspektów, które zostaną przedstawione w tym 

podrozdziale.  

Badania zostały przeprowadzone na grupie 68 osób, głównie w przedziale wieko-

wym 18-26 lat. Wiek ankietowanych dokładnie rozkłada się w następujący sposób na 

wykresie 3: 

 
Wykres 3. Wiek ankietowanych,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Jeżeli chodzi o wykształcenie, to najliczniej odpowiadały osoby z wykształceniem 

średnim. Na drugim miejscu plasuje się wykształcenie wyższe, następnie podstawowe 

oraz zawodowe. Całość przedstawiona jest na wykresie 4. 

 
Wykres 4. Wykształcenie ankietowanych,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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Większość ankietowanych zamieszkuje miasta powyżej 200 tys. Natomiast na 

ostatnim miejscu ex aequo plasują się miasta od 5-49 tys. i miasta od 50-200 tys. Jeśli 

chodzi o wsie, zamieszkuje je 35,3% ankietowanych. Dokładne dane procentowe 

zostały przedstawione na wykresie 5. 

 

Wykres 5. Miejsce zamieszkania ankietowanych,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Większość osób udzielających odpowiedzi nie było związanych z prawem/krymi-

nologią czy psychologią. Tylko 19,1% osób było związanych było z tymi dziedzinami.  

Podstawowym pytaniem, jakie zostało postawione w badaniu społecznym dotyczyło 

Portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw. Okazało się, że aż 

55,9% ankietowanych nie wiedziało, czym one są. Pozostałe 44,9% osób potrafiło 

trafnie opisać to zagadnienie. Przykładem mogą być następujące odpowiedzi: 

 opis cech psychiki i charakteru, które związane są z elementami zbrodni, ukazują 

potencjalne motywy itp.; 

 to nadanie i wybranie psychologicznych cech, jakie może posiadać nasz potencjalny 

przestępca; 

 na podstawie popełnionego przestępstwo są określane cechy sprawcy – np. wykonał 

to w konkretny sposób to świadczy o szczególnej brutalności; 

 pewne wzorce, schematy zachowania, postępowania, charakteru, które mogą 

odpowiadać określonej grupie osób – w tym przypadku przestępców; 

 informacje o przestępcy, że względu na sposób i metodologię działania, oraz 

aspekty psychologiczne, co nim kieruje itp.; 

 portret psychologiczny to próba opisania, kim jest sprawca, czym się zajmuje i jaką 

miał przeszłość, na podstawie danych związanych z przestępstwem, jakie popełnił, 

 charakterystyka osobowości przestępcy z uwzględnieniem wielu czynników, np. 

pochodzenia, wychowania, relacji. 

Interesującym może wydawać się fakt, że na pytania o modus operandi oraz o analizę 

wiktymologiczną większość ankietowanych, bo aż 69,1% oraz 79,4%, odpowiedziała, 

że nie zna takich pojęć. Na wykresie 6 i 7 zostały umieszczone dokładne odpowiedzi 

ankietowanych w tym aspekcie. 
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Wykres 6. Znajomość terminu modus operandi,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Wykres 7. Znajomość terminu analiza wiktymologiczna,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Podobnie sytuacja wyglądała w pytaniach o różnicę pomiędzy seryjnym, masowym 

i szalonym mordercą oraz o znajomość czterech podstawowych typów zabójstw. Tutaj 

odpowiedzi nie znało odpowiednio 51,5% i 76,5% ankietowanych. Dokładnie przed-

stawiają to wykresy 8 i 9. 
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Wykres 8. Znajomość różnic pomiędzy seryjnym/masowym i szalonym mordercą,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 

Wykres 9. Znajomość 4 podstawowych typów zabójstw,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

4.2. Mordercy 

Ważne pytanie, jakie zostało postawione w przeprowadzonych badaniach dotyczyło 

seryjnych morderców. Ankietowani zostali dokładnie zapytani, czy znają jakiegoś mor-

dercę. 39 osób odpowiedziało twierdząco, a następnie wskazało ich imiona, nazwiska 

i pseudonimy. Wyniki zostały podane w tabeli 1. 

Tabela 1. Imiona i nazwiska/pseudonimy seryjnych morderców podanych przez ankietowanych 

Nazwiska/pseudonimy 

morderców 

Liczba ankietowanych 

Andriej Czikatiło 1 

Wampir z Bytomia 1 

Breivik 1 

Jack the Ripper 1 

Jeffrey Dahmer 1 

Iceman 2 

35 

33 

32 

33 

34 

35 

36 

NIE TAK 

Czy znasz różnicę pomiędzy 
seryjnym/masowym i szalonym 

mordercą?  

52 

16 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

NIE TAK 

Liczba z Czy znasz 4 podstawowe typy 
zabójstw? 



 

Gabriela Marosz, Katarzyna Krok 

 

96 

Karol Kot 1 

Kuba Rozpruwacz 10 

Mariusz Trynkiewicz 6 

Ted Bundy 14 

Ojciec Betty Cooper 1 

Samuel Little 1 

Zodiac 3 

Wampir z Zagłębia 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Osoby, które zostały poproszone o podanie dokładnych danych morderców naj-

częściej podawały Leszka Pękalskiego oraz Joachima Knychałę. Pozostałe odpowiedzi 

znajdują się na wykresie 10. 

 

Wykres 10. Znajomość polskich seryjnych morderców,  

źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Ankietowani zostali zapytani również o tożsamość zagranicznych seryjnych 

morderców. W tym aspekcie najwięcej osób podawało Tedd’ego Bandy i Zodiaka. 

Pojedyncze odpowiedzi zostały zaprezentowane na wykresie 11. Wnioskować można, 

że najwięcej osób zna wymienione wyżej osoby z uwagi na fakt, że w niedawnej 

przeszłości zostały wyprodukowane filmy o ich zbrodniach. 
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Wykres 11. Znajomość zagranicznych seryjnych morderców,  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

5. Wampir z Zagłębia 

W tym miejscu warto przybliżyć portret psychologiczny jednego z bardziej znanych 

morderców w historii Polski – Wampira z Zagłębia. Zaczynając pracę nad tym wystą-

pieniem, byłyśmy przekonane, że postać tą zna lub przynajmniej kojarzy jej pseudonim 

większa część społeczeństwa. Jednak wynik przeprowadzonych przez nas badań 

przyniósł niespodziewane rezultaty. Mianowicie 49 z 68 ankietowanych w ogóle nie 

słyszało o sprawie Wampira z Zagłębia i zupełnie nie znają jego tożsamości. Skłoniło 

nas to do przedstawienia na łamach tej pracy jego sylwetki.  

Wampir z Zagłębia, a właściwie Zdzisław Marchwicki, bo tak właśnie nazywał się 

sprawca, zabił 14 kobiet i został stracony w 1977 r. Z psychologicznego i kryminalistycz-

nego punktu widzenia był on wręcz skazany na tego typu zachowania, gdyż pochodził 

z patologicznej rodziny, żył w patologicznym związku pełnym przemocy domowej 

oraz dewiacji seksualnych, a ponadto był również człowiekiem ograniczonym intelek-

tualnie, nie zdającym sobie do końca sprawy z tego, co się wokół niego dzieje [12].  

Już od wczesnej młodości nie miał on łatwego życia, uczenie się sprawiało mu 

trudność, a dla rówieśników był złośliwy i znęcał się nad zwierzętami. Gdy miał 

zaledwie 17 lat odbył stosunek seksualny z krową, za co został osadzony w areszcie 

i skazany na kare jednego miesiąca pozbawienia wolności. Po wyjściu z niego aktywnie 

działał w grupie przestępczej kierowanej przez jego braci. Przejawiał również dewiacje 

seksualne, takie jak stosunki kazirodcze ze swoją siostrą.  

W 1954 r. Zdzisław ożenił się, jednak nie było to udane małżeństwo. Uważa się, że 

to właśnie kłopoty małżeńskie i częste odejścia i powroty żony przyczyniły się do 

aktywizacji przestępczych Wampira. Gdy weźmiemy pod uwagę ogólne cechy wyglądu 

jego ofiar, zauważymy pewną zależność. Mianowicie wszystkie z zamordowanych 

kobiet nie były niższe niż 170 cm wzrostu oraz były w przedziale wiekowym między 

16 a 58 lat. Schemat działania w każdym przypadku się powtarzał. Marchwicki 

napadał nagle, w deszczu i mgle, jednak o różnych porach roku. Ma to niewątpliwie 
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związek z żoną mordercy. Stałe natomiast były pory napadów. Odbywały się one 

głównie wieczorami, między godziną 19 a 23 oraz rano, między 6 a 11. Stałe były 

również obrażenia, jakie ponosiły ofiary. Marchwicki z zaskoczenia uderzał ofiary 

w tył głowy metalowym prętem oraz stalową liną obszytą skórą. 

Pozostawione ślady na miejscu przestępstwa oraz zeznania świadków pozwoliły 

biegłym na stworzeniu rysopisu. Według pozyskanych danych był to mężczyzna w 

przedziale wiekowym 25-45 lat, o średniej budowie ciała i wzroście 160-167 cm, 

posiadający czarne czesane do góry włosy, duży garbaty nos oraz bliżej nieokreślony 

defekt oczu [13].  

Następnie został stworzony portret psychologiczny sprawcy. Potwierdziło się 

w nim przypuszczenie, że posiadał on motyw seksualny czynu. W wyniku analiz 

określono przypuszczalne cechy osobowości i psychiki sprawcy. Wyróżniono: 

 znaczne odchylenie od normy współżycia seksualnego, w końcowej fazie 

wyrażającej się sadyzmem; 

 w trakcie wykonywania morderstwa brak samokontroli, natomiast dużą samo-

kontrolę w etapie poprzedzającym akt morderstwa oraz po samym morderstwie; 

 dużą przebiegłość, spryt i ostrożność; 

 świetna orientacja terenu; 

 samotnik, nie utrzymuje z nikim kontaktu; 

 negatywny stosunek do kobiet wywołany rzeczywistą krzywdą lub urojoną 

wyrządzony przez kobietę lub kobiety; 

 dokładność, systematyczność, uporządkowanie w zewnętrznych przejawianych 

zachowania [13]. 

Według opinii biegłych z powodu niewykształconej w pełni zdolności do 

normalnego życia seksualnego potrzebował silnych bodźców zewnętrznych w formie 

wynaturzonej, w postaci widoku krwi, konwulsji ofiary i jej agonii. Cechy sadyzmu, 

jakimi się odznaczał, wykorzystywane były przez niego w sposób świadomy, zapla-

nowany i konsekwentny [14]. Sąd uznał Zdzisława Marchwickiego winnym i postanowił 

skazać go na karę śmierci. 

6. Podsumowanie 

Podsumowując, stworzenie dobrego profilu psychologicznego sprawcy przestępstwa 

w znacznym stopniu ułatwia organom ściągania zawęzić potencjalną listę sprawców. 

Tym samym efekty prowadzonego śledztwa są szybciej widoczne w postaci ujęcia 

sprawcy. Jest to jednak zadanie niełatwe do wykonania albowiem jak zostało w artykule 

przedstawione – sporo czynników składa się na to, aby profilowanie sprawcy mogło 

dojść do skutku i zakończyć się sukcesem. Niemniej jest to zadanie warte wykonania, 

bo efekty mogą przynieść ogromne korzyści. Seryjni mordercy, jak też czytamy 

w artykule, to z reguły osoby skrajnie niebezpieczne z często bardzo poważnymi 

dewiacjami i odchyleniami od ogólnie przyjętych norm społecznych. Warto więc 

zrobić wszystko, by te szalenie niebezpieczne osoby już w początkowych fazach 

swojej przestępczej działalności, zostały złapane. Należy ich skutecznie odciąć od 

możliwości poszukiwania kolejnych ofiar swoich zbrodni.  
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Profilowanie przestępców, jest nie tyle jedną z gałęzi kryminalistyki, co wielką 

sztuką, która swoich zasięgiem obejmuje szereg nauk od prawnych, socjologicznych 

po społeczne, psychologiczne i stricte kryminalistyczne.  

Przeprowadzone badania również potwierdziły, że świadomość społeczna w kwestii 

profilowania i znajomość seryjnych morderców zarówno tych polskich, jak i zagra-

nicznych jest w naszym społeczeństwie na niskim poziomie.  
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Profil psychologiczny sprawcy przestępstwa 

Streszczenie 

Rozdział poświęcono analizie profilu psychologicznego sprawcy przestępstwa. Główny nacisk położony 

został na próbę przybliżenia tego pojęcia oraz badania społeczne dotyczące świadomości opisanego zjawiska.  

W pierwszej kolejności przedstawiono definicje profilowania. Dokonując analizy wypowiedzi przedsta-

wicieli doktryny, uznano, że profilowanie to umiejętność logicznego wnioskowania o cechach sprawcy 

przestępstwa na podstawie poznanych okoliczności przestępstwa, interpretacji znalezionych śladów czy 

informacji uzyskanych od ofiary. 

W dalszej kolejności rozważano następujące zagadnienia szczegółowe: Jak wygląda praca policyjnego 

profilera? Poddano wówczas analizie wypowiedzi wielu osób zajmujących się tą tematyką oraz dokonano 

próby określenia, kiedy doszło do pierwszego w historii profilowania sprawcy. Zajęto się także wpływem 
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modus operandi na stworzenie profilu psychologicznego sprawcy. Miała miejsce również analiza czynników 

wywierających wpływ na sprawców i ich potencjalne zachowania przestępcze. W oparciu o publikacje 

przedstawicieli doktryny zajmujących się tą tematyką dokonana została klasyfikacja na czynniki o cha-

rakterze społeczno-ekonomiczny i demograficznym. Na potrzeby wystąpienia przeprowadzono badania 

społeczne na grupie 68 osób, a jedno z pytań dotyczyło właśnie opinii społeczeństwa na temat czynników 

wpływających na skłonności do bycia zabójcą. Ostatni punkt rozważań zadedykowano szczegółowej 

analizie profilu psychologicznego Wampira z Zagłębia.  

Słowa kluczowe: profilowanie, profiler, modus operandi, Wampir z Zagłębia  

Psychological profile of the offender  

Abstract  

The chapter is devoted to the analysis of the psychological profile of the offender. The main emphasis was 

placed on the attempt to introduce this concept and social research on the awareness of the described 

phenomenon. 

First, the definitions of profiling are presented. When analyzing the statements of representatives of the 

doctrine, it was found that profiling is the ability to logically infer about the characteristics of the offender 

based on the known circumstances of the crime, interpret the traces found or information obtained from the 

victim. 

Subsequently, the following specific issues were considered: What does the work of a police profiler look 

like? At that time, the statements of many people dealing with this subject were analyzed and an attempt 

was made to determine when the first profiling of the perpetrator in history took place. The influence of 

modus operandi on creating a psychological profile of the perpetrator was also investigated. There was also 

an analysis of factors influencing the perpetrators and their potential criminal behavior. Based on the 

publications of the representatives of the doctrine dealing with this subject, the classification was made into 

factors of a socio-economic and demographic nature. For the purposes of the presentation, social research 

was conducted on a group of 68 people, and one of the questions concerned the opinion of the society on 

the factors influencing the tendency to be a killer. The last point of considerations is dedicated to a detailed 

analysis of the psychological profile of the Vampire from Zagłębie. 

Keywords: profiling, profiler, modus operandi, Vampire from Zagłębie 
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Piromania –  

analiza modus operandi sprawców podpaleń 

1. Wstęp 

Wyróżnia się trzy etapy rozwoju, w których ogień zajmuje istotne miejsce w życiu 

dziecka: zainteresowanie ogniem, zabawy z ogniem i wzniecanie pożarów [1]. Zainte-

resowanie tym żywiołem, a nawet fascynacja nim może objawiać się u niektórych 

dzieci przed ukończeniem 3. roku życia. W wieku przedszkolnym takie zaintere-

sowanie jest już powszechne. Ma to związek z enigmatycznym charakterem ognia oraz 

jego obecności w pozytywnych momentach życia np. spotkaniach przy ognisku czy 

fajerwerkach obecnych na różnego rodzaju uroczystościach. Etap zabaw z ogniem 

najczęściej dotyczy okresu pomiędzy 5. a 9. rokiem życia. Wówczas rozpoczynają się 

eksperymenty z żywiołem oraz obserwacja skutków jego działania. Niestety dzieci 

w tym wieku nie potrafią wystarczająco przewidzieć możliwego rozwoju wypadków, 

co może spowodować zagrożenie dla ich życia i zdrowia. W okresie nastoletnim 

zainteresowanie ogniem i wzniecania pożarów w większości przypadków zanika. 

U nastolatków, gdzie takie skłonności zostały zachowane, podkładanie ognia jest zde-

terminowane chęcią niszczenia, zapewnienia rozrywki bądź zwrócenia na siebie uwagi. 

Kontynuacja nawyków związanych z podpaleniami w młodym wieku może dopro-

wadzić do uzależnienia, którego leczenie jest trudne i czasochłonne. 

2. Charakterystyka przestępstwa podpalenia 

Przestępstwo podpalenia jest jednym z najstarszych. Początki jego karalności sięgają 

czasów rzymskich. Godzi ono nie tylko w dobra materialne, ale również w obszar 

psychiczny ofiar, ponieważ niejednokrotnie skutkuje zniszczeniem przedmiotów 

o charakterze sentymentalnym [2]. Za podpalenie uznaje się umyślne podłożenie ognia, 

mające na celu wywołanie pożaru powodującego zagrożenie porządku publicznego 

oraz niebezpieczeństwo utraty życia i mienia człowieka. Z reguły nie wymaga to od 

sprawcy specjalnych umiejętności ani pomocy innych osób, za to umożliwia podpa-

laczowi zachowanie anonimowości [3]. W momencie, gdy sprawca dokonuje podpaleń 

ze względu na odczuwanie nieodpartej, a nawet kompulsywnej chęci wzniecenia ognia, 

mamy do czynienia z piromanią.  

W celu dokonania właściwej weryfikacji pobudek sprawców podpaleń niezwykle 

przydatne jest określenie modus operandi, które niejednokrotnie pełni kluczową rolę 

podczas analizy danego przestępstwa. Samo pojęcie modus operandi w wolnym tłuma-

czeniu oznacza „sposób działania”, aczkolwiek w literaturze przedmiotu spotyka się 

dwa znaczenia. Zgodnie z pierwszym jest to określenie charakterystycznego zjawiska 

zaobserwowanego u przestępców, a zwłaszcza przestępców zawodowych. Z kolei 

drugie znaczenie to „pewien system ewidencjonowania i wykorzystywania informacji 

                                                                
1 w.wlodarek98@gmail.com, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 
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o sposobie działania sprawcy” [4]. Każde ludzkie działanie ma ścisły związek 

z przejawem aktywności i przybiera określoną formę. Występuje wiele różnic pomiędzy 

wiedzą, doświadczeniem, temperamentem, umiejętnościami oraz innymi cechami róż-

nych jednostek. Dzięki temu te same czynności są przez nas wykonywane w odmienny 

sposób. Z kolei powtarzalność danego działania sprawia, że przyzwyczajamy się do 

niego, a w efekcie staje się ono indywidualną cechą zachowania [5]. 

Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego PWN”, za piromanię uważa się 

chorobliwą skłonność do podpalania lub zabaw z ogniem [6]. Takiemu zaburzeniu 

towarzyszą myśli oraz wyobrażenia związane głównie z żywiołem ognia. Piroman 

fascynuje się jego płomieniami i notorycznie wypatruje w okolicy jakiegokolwiek 

pożaru. Niniejsze zaburzenie psychiczne pojawia się najczęściej na podłożu organicz-

nych zmian mózgu. Wówczas aktywność kory wyspy mózgu takiej osoby jest zmniej-

szona, co skutkuje deficytem empatii. W efekcie człowiek zaburzony nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że postępuje źle, kontynuując czyn destruktywny. Tego rodzaju dys-

funkcje powstają również na skutek zaburzeń poziomu serotoniny odpowiedzialnej za 

kontrolę procesów przebiegających w mózgu człowieka, co powoduje, iż jego działania 

są determinowane emocjami takimi jak agresja czy złość, aniżeli rozsądkiem.  

W profilowaniu kryminalistycznym nieznanych sprawców podpaleń, piromania (poza 

oszustwem, chęcią zatarcia śladów, próżnością, zemstą, lekkomyślnością czy niepo-

kojem społecznym) stanowi jeden z najczęstszych motywów tego działania przestęp-

czego. Za proces motywacyjny uznaje się proces regulacji, który steruje czynnościami 

człowieka, tak aby doprowadziły one do określonego efektu, takiego jak: zmiana 

w fizycznym lub społecznym stanie rzeczy, zmiana w sobie, zmiana własnego położenia 

fizycznego bądź społecznego itp. [7]. 

Wyróżnia się dwie główne właściwości charakteryzujące motywację: kierunek i siłę 

dążeń. Kierunek dążeń może być opisany przez określenie celu, do którego zmierza 

czynność lub wskazanie na stan podmiotu (motyw), ze względu na który wybrano 

konkretne cele. Z kolei siła dążenia jest to zdolność (w stopniu mniejszym bądź 

większym) do eliminacji konkurencyjnych dążeń. Jest to więc poziom, w jakim 

konkretne dążenie kontroluje zachowanie. Zgodnie z tym można uznać, iż dążenie jest 

tym silniejsze, im większa jest niechęć człowieka do zmiany kierunku podjętej aktyw-

ności. Silne dążenie może przewyższyć odczucie zmęczenia, pokusy, groźby, gdyż 

stanowi jeden z elementów odporności na stres psychologiczny oraz wytrwałości 

w dążeniu do celów. Warto jednakże podkreślić, iż silne dążenie nie zawsze związane 

jest z podwyższeniem stopnia mobilizacji. Ulega on wzrostowi wówczas, gdy działal-

ność napotyka przeszkody bądź też, gdy w jej efekcie nie jest osiągany zamierzony 

wynik, a także, gdy poziom trudności zadania jest niezwykle trudny i ma duże 

znaczenie dla podmiotu [7]. 

Ustalenie motywu należy do zadań biegłego profilera. Typ podpaleń umożliwia 

jego określenie oraz osobowość podpalacza. Piromani nie podpalają w celu osiągnięcia 

zysku, zatarcia śladów zbrodni czy też okazania sprzeciwu. Z reguły zaczynają od 

dokonywania małych podpaleń, które nie są nazbyt widoczne. Wraz z upływem czasu 

występuje u nich potrzeba dokonywania pożarów o większej skali. Osoby z takim 

zaburzeniem w sposób w pełni świadomy podpalają obiekty, będąc w stanie podnie-

cenia. Chętnie przyglądają się wznieconemu pożarowi oraz staraniom straży pożarnej 
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oraz pokrzywdzonych [2]. W początkowej i zaawansowanej fazie pożaru często stoją 

wśród gapiów „delektując się” widokiem ognia, który przynosi im ulgę. Wraz z upły-

wem czasu zaburzenie to ulega rozwojowi. Proces leczenia psychiatrycznego jest 

długotrwały i niejednokrotnie nie przynosi pozytywnych rezultatów. Śledztwa doty-

czące sprawców tego rodzaju są niezwykle trudne, gdyż najczęściej działają w sposób 

seryjny. 

Zaburzenie piromanii charakteryzuje się następującymi cechami: 

 podpalenie dokonywane jest w sposób świadomy i celowy; 

 przed dokonaniem podpalenia pojawia się uczucie napięcia bądź pobudzenia; 

 po podpaleniu pojawia się uczucie ulgi i satysfakcji; 

 wyraźne zainteresowanie nie tylko samym aktem podpalenia, ale również wszy-

stkiego, co wiąże się z ogniem, np. zapałek czy sprzętu strażackiego; 

 motywy podpalenia nie są jednoznaczne [8]. 

Zgodnie z analizą pożarów i podpaleń przeprowadzoną przez Komendę Główną 

Policji do największej grupy podejrzanych należeli mężczyźni w przedziale wiekowym 

30-49 lat, następnie w wieku 17-29 lat a najmniejszą stanowiły osoby powyżej 50. 

roku życia. W zdecydowanej mniejszości znalazły się kobiety, osoby niepoczytalne 

oraz dzieci poniżej 13. roku życia. Połowa podejrzanych nie była wcześniej karana za 

żadne przestępstwa, w przeciwieństwie do 28% podejrzanych, aczkolwiek miało to 

związek z innymi przestępstwami niż spowodowanie pożaru bądź podpalenia. Za tego 

rodzaju przestępstwa karanych było 6% podejrzanych. W przypadku 19% podejrza-

nych nie udało się ustalić przeszłości kryminalnej. Sprawcami podpaleń są najczęściej 

bezrobotni oraz uczniowie, studenci, renciści i emeryci [9]. 

Interesujący przypadek stanowią kobiety piromanki. Zauważono, iż dokonują one 

małych podpaleń, najczęściej w domu lub w jego okolicach w ciągu dnia, gdyż czują 

się wtedy bezpieczniej. Pożar ma być karą za poczynione ich zdaniem winy np. 

stworzenie konfliktu rodzinnego. Poszukują wówczas miejsca i okazji, gdzie mogłyby 

dać upust wszelkim negatywnym emocjom poprzez podpalenie jakiegoś obiektu [10]. 

3. Piromania seksualna 

Zniszczenie dobytku innego człowieka może wywoływać uczucie wyższości, a nawet 

satysfakcji seksualnej. Taki rodzaj sadyzmu stanowi jednocześnie odmianę piromanii – 

piromanię seksualną. Jest to również jedna z kategorii parafilii tj. zaburzeń preferencji 

seksualnych, w których podniecenie związane jest z upokarzaniem i cierpieniem 

innych. Katalog występujących parafilii jest niezwykle obszerny, natomiast odmianą 

ściśle związaną z badanym zjawiskiem jest pirolagnia. Polega ona na wyzwoleniu 

reakcji seksualnej na widok ognia, która może być niespodziewanym i epizodycznym 

przeżyciem. Tego rodzaju zaburzenie może być spowodowane m.in. na skutek 

niepełnego lub wadliwego różnicowania płciowego, zmian organicznych, zaburzeń 

endokrynologicznych bądź dziedziczenia konkretnych cech [11]. „The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders IV” wyróżnia parafilię zbliżoną do pirolagni 

o nazwie: „pyrophilia”. Różnica pomiędzy tym zaburzeniem a piromanią polega na tym, 

iż przed aktem podłożenia ognia nie występuje napięcie lub pobudzenie emocjonalne, 

a zainteresowanie ogniem, przyjemność podczas wzniecania i obserwowania ognia 

mogą mieć charakter seksualny lub nawet zawierać element podniecenia seksualnego. 
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Osoba zaburzona nie poszukuje potencjalnego pożaru w sąsiedztwie, nie wywołuje 

fałszywych alarmów, nie przebywa blisko miejscowej straży pożarnej ani nie dopro-

wadza w sposób umyślny do konfrontacji ze służbą. Zadowolenie seksualne nie 

obejmuje samego żywiołu. Pobudzenie może być determinowane poprzez fantazje lub 

rozmowy o rozpalaniu ognia. Zjawisko to nie zostało zdiagnozowane u dużej liczby 

pacjentów, więc tak jak i piromania występuje w niewielkiej skali [12]. 

4. Modus operandi sprawców podpaleń na podstawie przykładowych 

kazusów 

Sposób (styl) działania rozumie się jako typowy dla jednostki sposób wykonywania 

czynności [7]. Kształtuje się on pod wpływem konfrontacji ze społeczeństwem, na 

skutek czego jednostka dopasowuje swoje zapotrzebowanie na stymulację. Prawidłowa 

analiza modus operandi umożliwia typowanie i wykluczanie potencjalnych sprawców 

przestępstw, a także wykorzystywana jest w tworzeniu wersji kryminalistycznych. 

Warto jednakże podkreślić, iż niemożliwa jest jednoznaczna identyfikacja sprawcy na 

podstawie jego stylu działania. Informacji na temat modus operandi przeważnie dostar-

czają oględziny, zeznania świadków i podejrzanych, ekspertyzy biegłych, ekspery-

menty procesowo-kryminalistyczne oraz praca operacyjno-rozpoznawcza. 

Obiektem badań niniejszej pracy jest sposób działania sprawców podpaleń. Jedna 

z powszechnie występujących klasyfikacji podpalaczy, stworzona przez R.N. Kocsisa 

wyróżnia cztery typy sprawców ze względu na ich zachowanie aniżeli ich motywy 

bądź przyczyny dokonywania podpaleń. Obejmuje ona m.in.: 

 model emocjonalny – należą do nich sprawcy starsi niż przeciętni, o niewielkim 

stopniu dysfunkcji społecznej, świadomi swoich czynów. Posiadają dobre predy-

spozycje fizyczne, podejmują duże ryzyko w celu podłożenia ognia. Mają stałą 

pracę i mieszkają z innymi ludźmi. Przed podpaleniem nadużywają alkoholu lub 

narkotyków. W wypadku zatrzymania przyznają się do winy; 

 model agresywny – celem sprawcy są domy lub samochody, a podpalenie ma 

zaszkodzić konkretnej osobie. Szybko opuszcza miejsce przestępstwa po jego 

popełnieniu. Ogień nie ma żadnego znaczenia psychologicznego poza wywołaniem 

krzywdy; 

 model niepowstrzymany – podpalacz podkłada ogień pod obiekty związane z biz-

nesem bądź edukacją, posiada przeszłość kryminalną, wyładowuje złość na różnego 

rodzaju obiektach, nie posiada konkretnych cech; 

 model seksualny – sprawcy czerpią z podpaleń satysfakcję seksualną. Celem pod-

paleń są łatwo dostępne miejsca publiczne. Pożary co do zasady nie są duże, 

wybuchają niedaleko miejsca zamieszkania sprawcy, który pozostaje na miejscu 

zdarzenia po podpaleniu [13]. 

Mimo, iż piromani z reguły mają ten sam cel, to sposoby jego osiągnięcia mogą być 

różne. W styczniu 2021 roku, 22-letni piroman z Łodzi podpalił nieczynny, wolnostojący 

kiosk w dzielnicy Bałuty. Sprawca podłożył ogień wewnątrz kiosku, następnie opuścił 

go, lecz nie oddalił się od miejsca zdarzenia. Obserwował swoje dzieło, jednocześnie 

sprawiając wrażenie przypadkowego świadka, a gdy podszedł do niego inny mężczyzna 

poprosił go o papierosa. Dwójkę „gapiów” zauważył wezwany na miejsce policyjny 

patrol i po wylegitymowaniu mężczyźni zostali zatrzymani w celu przesłuchania. 
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Nagrania z monitoringu potwierdziły podejrzenia funkcjonariuszy, iż jeden z obser-

wujących mężczyzn był sprawcą zaistniałego pożaru. Okazało się również, że 22-latek 

był nietrzeźwy i kilka miesięcy wcześniej dokonał podpalenia tego samego kiosku.  

Powyższy przykład można uznać za szablonowy przypadek piromanii. Wskazuje na 

to przede wszystkim fakt, iż sprawca dokonał podpalenia po raz kolejny. Nie uciekł 

z miejsca przestępstwa, a wręcz przeciwnie. Podziwiał rozprzestrzeniające się płomienie, 

które uwiecznił na fotografii. Stan nietrzeźwości młodego mężczyzny potwierdza 

również wyniki badań przeprowadzonych przez grupę badaczy z Niną Lindberg na czele, 

zgodnie z którymi ponad 2/3 podpalaczy ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi 

w chwili podłożenia ognia było pod wpływem alkoholu [14]. Wiek sprawcy odpo-

wiada również przytoczonym statystykom Komendy Głównej Policji. Ze względu na 

to, iż kiosk był od dłuższego czasu wyłączony z działalności, łódzkiemu piromanowi 

z pewnością nie chodziło o uzyskanie konkretnych korzyści materialnych, zatarcia 

śladów bądź zemsty. Jest to kolejny aspekt potwierdzający charakter zaburzenia męż-

czyzny, ponieważ piromania polega na występowaniu niepochamowanej chęci podpa-

lania bez racjonalnego motywu [15]. 

Kolejny przypadek seryjnego podpalacza miał miejsce w Warszawie. W maju 2020 

roku stołeczna policja zatrzymała sprawcę podpaleń samochodów. Mężczyzna będący 

w wieku 31 lat był recydywistą w przypadku tego przestępstwa. Po 6 latach spędzonych 

w więziennej celi postanowił powrócić do destruktywnych zwyczajów. Działał dyna-

micznie, gdyż w przeciągu 20 minut zdołał podpalić cztery pojazdy w oddalonych od 

siebie miejscach. Ten przykład idealnie obrazuje model agresywny sprawców podpaleń, 

gdyż jego celem były samochody i sąsiadujące budynki. Szybko opuszczał miejsca 

zdarzenia, a sam akt podpalenia miał przede wszystkim sprawić krzywdę innym 

ludziom. Jako że podpalone pojazdy nie należały do tego samego właściciela można 

wykluczyć ewentualną zemstę. Mężczyzna nie obserwował również wywołanych 

pożarów, co może świadczyć o tym, iż nie fascynował się stricte żywiołem, który 

determinowałby poczucie podniecenia czy też ekscytacji. 

W 2014 roku w Brzegu zanotowano serię sześciu podpaleń dokonanych przez tego 

samego sprawcę. 29-letni mężczyzna za pierwszym razem podpalił drewniane palety 

znajdujące się w piwnicy bloku, w którym wcześniej mieszkał. Kilka dni później 

mężczyzna podłożył ogień na ogródkach działkowych, a po upływie tygodnia podpalił 

piwnicę jednego z bloków, następnie samochód marki Volvo, wózek dziecięcy i kon-

tenery na śmieci. We wszystkich przypadkach 29-latek był nietrzeźwy. Podczas 

zatrzymania sprawca przyznał się do winy. Interesującym jest fakt, iż nie stwierdzono 

u niego żadnych zaburzeń psychicznych, aczkolwiek brak jest dokładnych informacji 

na temat takiej diagnozy oraz pod kątem jakiego rodzaju urazów psychicznych męż-

czyzna został zbadany. Mimo to sposób działania sprawcy spełnia kryteria charakte-

rystyczne dla modelu emocjonalnego sprawców podpaleń takie jak: seryjność, posia-

danie zatrudnienia, nadużywanie alkoholu przed wznieceniem pożaru, mieszkanie razem 

z rodziną czy przyznanie się do zarzucanych czynów. Stwierdzenie, czy mężczyzna 

działał ze względu na ekscytację ogniem charakterystyczną dla piromanów, wyma-

gałoby podjęcia w tym przypadku bardziej szczegółowych badań psychologicznych 

i kryminologicznych. 
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5. Podsumowanie 

Piromania stanowi niezwykle ciekawy przypadek zaburzenia psychicznego. 

W polskiej literaturze przedmiotu wciąż niewiele jest publikacji oraz wyników badań, 

które odzwierciedlałyby jego rzeczywistą skalę. Piromania niejednokrotnie mylona jest 

z aktami podpaleń dokonywanych w celu osiągnięcia korzyści materialnej bądź 

zemsty. W Polsce zdecydowanie częściej odnotowuje się przypadki podpaleń lub 

pożarów determinowanych chęcią zemsty, osobistych porachunków czy też zwykłych 

aktów wandalizmu. Działalność piromana determinuje przede wszystkim fascynacja 

żywiołem, którego widok wywołuje poczucie ulgi, ekscytacji czy też satysfakcji 

seksualnej, aczkolwiek ustalenie szczegółowej istoty piromanii seksualnej wymaga 

przeprowadzenia większej ilości badań. 
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Piromania – analiza modus operandi sprawców podpaleń 

Streszczenie 

Zjawisko piromanii nie jest powszechnie występującym zaburzeniem psychicznym. Dotyczy ono osób 

odczuwających niepohamowaną żądzę wzniecania ognia, którego widok dostarcza wielu emocji, a niekiedy 

nawet satysfakcji seksualnej. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dostępnych koncepcji teoretycznych 

oraz badań dotyczących istoty zjawiska piromanii zarówno pod kątem psychologicznym, jak i krymino-

logicznym. Wykorzystano metodę analizy logicznej i porównawczej literatury przedmiotu oraz reportaży 

zaistniałych na terenie Polski aktów piromanii. Do wniosków nasuwających się po przeczytaniu należy 

przede wszystkim fakt, iż piromania jest jednym z motywów seryjnych podpaleń, do których należą m.in. 

zemsta, chęć zakrycia śladów innego przestępstwa czy oszustwo, charakteryzującym się określonym spo-

sobem działania. 

Słowa kluczowe: piromania, kryminologia, psychologia kryminalistyczna, podpalenia 

Pyromania – analysis of arsonists’ modus operandi 

Abstract 

The phenomenon of pyromania is not a common mental disorder. It concerns people who feel an 

irrepressible desire to start a fire, the sight of which provides many emotions, and sometimes even sexual 

satisfaction. The aim of the article is to review the available theoretical concepts and research on the essence 

of the phenomenon of pyromania, both in terms of psychology and criminology. The method of logical and 

comparative analysis of the literaturę on the subject and reports on the acts of pyromania occuring in 

Poland were used. The conclusions that can be drawn after reading are primarily the fact that pyromania is 

one of the motives of serial arson attacks, which include, among others, revenge, the desire to cover the 

traces of another crime or fraud, characterized by a specific mode of action. 

Keywords: pyromania, cryminology, forensic psychology, arson 
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Odlatują jak motyle –  

problem anoreksji wśród młodzieży 

1. Wstęp 

W ostatnich latach coraz większym problemem zdrowotnym i społecznym jest nie 

tylko epidemia otyłości, ale również choroba stanowiąca jej swoiste przeciwieństwo, 

czyli anoreksja, zwana również jadłowstrętem psychicznym. W świecie przepełnio-

nym, coraz to nowymi kanonami piękna, które atakują człowieka ze wszystkich 

możliwych stron, coraz trudniej jest zachować odpowiedni obraz własnego ciała. Na 

negatywne działanie mody, propagujące i idealizujące przesadnie szczupłą sylwetkę, 

podatne stają się coraz młodsze osoby, których psychika jest szczególnie narażona na 

wpływy środowiskowe. W ostatnich latach coraz częstszym zjawiskiem wśród mło-

dzieży staje się zachorowalność na anoreksję. Jej rozpowszechnienie w społeczeństwie 

szacuje się na ok. 0,5-1%. Zjawisko to jest znacznie częstsze wśród osób młodych. 

Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się nie tylko w „kulturze szczupłej sylwetki”, 

ale również wśród wpływów rodzinnych, genetycznych, jak również predyspozycjach 

psychicznych.  

Niniejszy rozdział zawiera zarówno zarys teoretycznych informacji (definicja, 

etiopatogenaza, objawy, leczenie) na temat schorzenia, jakim jest jadłowstręt psychiczny, 

jak również omówienie badań populacyjnych dotyczących tego zagadnienia, prowa-

dzonych w ostatnich latach w Polsce i na świecie. Jego celem jest zebranie informacji 

na temat zjawiska anoreksji wśród młodzieży oraz samej choroby. Praca przygotowana 

została metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. 

2. Anoreksja – definicja, klasyfikacja, diagnostyka 

2.1. Definicja  

Anoreksja, a właściwie anoreksja psychiczna (ang. anorexia nervosa, AN) to 

jednostka chorobowa, zaliczana do zaburzeń odżywiania (ang. eating disorders, ED). 

Sama nazwa anorexia wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od dwóch słów: an 

oznaczającego brak oraz orexis, które oznacza apetyt/łaknienie. Anoreksję definiuje się 

jako zespół psychosomatyczny, którego charakterystyczną cechą jest dążenie do zmniej-

szenia masy ciała poniżej normy, odpowiedniej dla wzrostu i wieku [1]. Choroba ta 

charakteryzuje się zaburzoną percepcją własnego ciała. Osoba chora w sposób nie-

obiektywny postrzega swoje ciało, twierdząc, że pomimo niskiej masy ciała, odznacza 

się nadmiarem tkanki tłuszczowej. Przekłada się to na postrzeganie własnej osoby jako 

osoby o nadmiernej masie ciała, paradoksalnie pomimo częstego występowania niedo-

wagi. Chory jest oporny na argumenty innych osób dotyczące zarówno jej wyglądu, 

                                                                
1 aneta.peichert@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 maciejpokarowski@umlub.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu; Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html. 
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jak i sposobu odżywiania. Koncentracja osoby chorej skupia się silnie na tematyce 

jedzenia i odżywiania się. Często osoby te doskonale znają zasady zdrowego odży-

wiania, jednak nie zauważają błędów u siebie, a nawet uważają, że spełniają wszystkie 

kryteria zdrowego odżywiania [2]. 

2.2. Klasyfikacja 

Anoreksja dzieli się na dwa zasadnicze typy: restrykcyjny i bulimiczny. Ten pierwszy 

charakteryzuje się ograniczeniem spożywania posiłków do niewielkich porcji lub do 

całkowitego wyeliminowania pożywienia. W niektórych przypadkach zmniejszeniu 

ulega również spożycie płynów. Co ciekawe, restrykcje dotyczą również wody, która 

według osób chorych może posiadać kalorie, których należy się wystrzegać. Typ 

bulimiczny cechuje się pojawiającymi się cyklicznie napadami przejadania, które 

następnie kompensowane są różnego rodzaju zachowaniami. Mogą do nich należeć 

między innymi: prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających 

i/lub moczopędnych, prowokowanie intensywnego wysiłku fizycznego oraz trwające 

przez określony czas głodówki [2]. 

2.3. Diagnostyka 

W celu diagnostyki jadłowstrętu psychicznego stosuje się dwa podstawowe systemy 

diagnostyczne: Międzynarodową Systematyczną Klasyfikację Chorób i Problemów 

Zdrowotnych (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems; ICD-10) oraz Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń 

Psychicznych – edycję piątą (ang. Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders 5; DSM-5) [1]. 

Według klasyfikacji ICD-10 do kryteriów diagnostycznych anoreksji psychicznej 

możemy zaliczyć: 

1. Zmniejszenie masy ciała (lub brak przyrostu – u dzieci) prowadzące do osiąg-

nięcia masy ciała o zakres 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej wartości dla 

wieku lub BMI równe lub mniejsze od 17,5. 

2. Zachowania mające na celu zmniejszenie masy ciała: unikanie „tuczącego” 

pożywienia, prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, 

wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, stosowanie leków zmniejszających łaknienie, 

moczopędnych. 

3. Chorobliwą obawę przed przytyciem i zaburzony obraz własnego ciała. 

4. Zaburzenia hormonalne, manifestujące się u kobiet zanikiem miesiączki,  

a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zaburzenie nie może spełniać kryteriów 

rozpoznania bulimii psychicznej. W tej klasyfikacji choroba ta posiada oznaczenie 

F50.1 [3]. 

Według klasyfikacji DSM-5 do kryteriów diagnostycznych anoreksji psychicznej 

możemy zaliczyć: 

1. Ograniczenie podaży energetycznej posiłków prowadzące do znacznego spadku 

masy ciała (odpowiednio do płci, wieku, zdrowia fizycznego). 

2. Intensywną obawę przed przybraniem na masie ciała lub nadwagą, otyłością lub 

utrzymujące się zachowania uniemożliwiające przybranie na wadze, nawet przy 

znacząco obniżonej masie ciała. 
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3. Zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała oraz jego wpływ na samoocenę 

lub utrzymująca się obojętność w stosunku do zagrożenia, związanego z obecną, 

zbyt niską masą ciała. [4]. 

Klasyfikacja DSM-5 oznacza to zaburzenie numerem 307.1 [4]. 

3. Obraz kliniczny, przyczyny, konsekwencje 

3.1. Obraz kliniczny  

Do najbardziej charakterystycznych objawów jadłowstrętu psychicznego można 

zaliczyć awersję w stosunku do jedzenia, jak również spaczony obraz własnego ciała 

[1]. W rozwoju tego zaburzenia możemy wyróżnić trzy zasadnicze fazy, charaktery-

zujące się specyficznymi dla danego okresu objawami zarówno ze strony psychicznej, 

jak i somatycznej. Faza pierwsza odznacza się między innymi zatrzymaniem cyklu 

menstruacyjnego oraz spadkiem masy ciała, dodatkowo pojawiają się lęki, bezsenność, 

ale również nadmierna aktywność i pobudzenie psychomotoryczne. W fazie drugiej 

poza wspomnianymi wcześniej objawami, dodatkowo występują: zaparcia, skąpomocz, 

zmniejszenie siły mięśni i zwiększone odczuwanie chłodu w porównaniu do zdrowej 

osoby. Objawami sfery psychicznej tej fazy są przede wszystkim: silne zmiany nastrojów 

oraz pogłębiająca się izolacja od bliskich i społeczeństwa. Najbardziej zaawansowana 

faza, czyli faza trzecia, obejmuje wyniszczenie, hipotonię mięśni, pojawianie się obrzę-

ków oraz bradykardię. Osoby chore w tej fazie doświadczają epizodów depresyjnych, 

apatii oraz katatonii [1]. 

Jak wcześniej wspomniano osoby chorujące na anoreksję odznaczają się znaczną 

wiedzą na temat zdrowego stylu życia, w szczególności odnośnie żywienia człowieka  

i dietetyki. Wynika to m.in. z faktu wysokiej koncentracji chorych na tej tematyce. 

Chorzy często spędzają długie godziny na studiowaniu podręczników czy poradników 

dotyczących zdrowego odżywiania. Początkowo ich starania w uzyskaniu szczupłej 

sylwetki mogą przebiegać zgodnie z tymi zasadami, jednak w pewnym momencie 

mogą przerodzić się stopniowo w zaburzenia odżywiania, w tym anoreksję. Charakte-

rystycznym zachowaniem osób borykających się z tym zaburzeniem jest dzielenie 

produktów na dwie grupy: dobre i złe. Do pierwszej grupy należą początkowo m.in. 

produkty bogate w tłuszcz, cukry proste czy żywność przetworzona. Wraz z pogłębia-

niem się zaburzenia, grupa produktów „dobrych” zaczyna być postrzegana jako grupa 

produktów „złych”. Pacjent eliminuje coraz większą ilość produktów. Niekiedy zdarza 

się również, że pacjenci eliminują spożywane płyny, w tym wodę. Dzieje się tak 

z powodu przeświadczenia o kaloryczności tych płynów i obawie o wynikającym 

z niej, przyroście masy ciała [2]. 

Zachowaniem powszechnym wśród pacjentów jest spożywanie większości posił-

ków w samotności. Ma to na celu pohamowanie wstydu przed spożywaniem posiłków, 

a także uniemożliwić kontrolowanie przez inne osoby ilości pokarmów, które spożył 

chory. W ten sposób nasila się izolacja od członków rodziny, jak również społe-

czeństwa. Częstym działaniem podejmowanym przez pacjentów jest ukrywanie części 

posiłków przed domownikami, by zasymulować spożycie większej ilości pokarmu 

i tym samym odsunąć podejrzenia. W celu zmniejszenia łaknienia stosowane jest między 

innymi żucie gum do żucia [2].  
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W przypadku pojawienia się napadu objadania się, osoby chorujące na anoreksję 

stosują zachowania kompensacyjne, podobnie, jak ma to miejsce w bulimii psychicznej. 

Z tą różnica, że w przypadku anoreksji typu bulimicznego masa ciała pacjenta znajduje 

się znacznie poniżej normy [1].  

3.2. Przyczyny 

Do dnia dzisiejszego nie ustalono jednoznacznych przyczyn występowania 

anoreksji. Badacze skłaniają się jednak do tezy, iż do pojawienia się zaburzenia mogą 

przyczyniać się trzy grupy czynników: 

1. Czynniki psychologiczne, do których zaliczyć możemy między innymi niską 

samoocenę oraz występowanie innych zaburzeń psychicznych. 

2. Czynniki genetyczne, między innymi pojawianie się zaburzeń odżywiania 

u innych członków rodziny. 

3. Zaburzenia w neuroprzekaźnictwie, w głównej mierze dotyczy to noradrenaliny, 

dopaminy oraz serotoniny [5]. 

Należy zauważyć, że przekaźnictwo serotoniny odgrywa ważną rolę w procesie 

pojawiania się tego zaburzenia. Badania wykazały, że u pacjentów chorujących na 

anoreksję częściej występowały wady tego właśnie przekaźnictwa. Badania te wyka-

zały pojawianie się allelu A polimorfizmu 1438 A/G genu dla receptora 5-HT2A, które 

jest powiązane z ograniczaniem spożywania kalorii. Wartym uwagi jest również fakt, 

że u osób chorujących na anoreksję występują niższe stężenia dopaminy oraz noradre-

naliny, a także wyższe działanie endogennych receptorów opioidowych [6]. 

Według badań można również wyróżnić charakterystyczne cechy mogące predyspo-

nować do wystąpienia tego zaburzenia odżywiania. Do tych cech należy między innymi 

płeć żeńska. Wykazano, że anoreksja dziesięć razy częściej dotyczy kobiet niż męż-

czyzn. Innym czynnikiem predysponującym do pojawienia się tego typu zaburzenia 

jest młody wiek. Jadłowstręt psychiczny charakteryzuje się częstym występowaniem 

w grupie wiekowej 14-18 lat, a ponad 75% przypadków występowania tej choroby ma 

miejsce przed 25. rokiem życia. Osoby w tym przedziale wiekowym cechują się 

znaczną podatnością na wpływy środowiskowe, szczególnie w zakresie oddziaływań 

rówieśniczych. Dojrzałość psychiczna i społeczna tych osób dopiero się kształtuje, 

przez co są bardzo podatni na tego rodzaju wpływy. Ważną cechą predysponującą do 

pojawienia się właśnie tego zaburzenia jest występowanie dodatniego wywiadu ro-

dzinnego, co świadczy o genetycznej predyspozycji do zapadalności na tę chorobę [2]. 

Do pojawiania się jadłowstrętu psychicznego mogą predysponować również 

czynniki kulturowe i środowiskowe. Wysokie wpływy zachodniej kultury i nowych 

kanonów piękna promowanych przez massmedia wpływają negatywnie na samoocenę 

zarówno młodych, jak i starszych osób. Pogoń za idealnością, z którą utożsamiana jest 

szczupła sylwetka może prowadzić do pogłębiania się kompleksów, a w ich efekcie 

rozwinięcia się nieprawidłowych zachowań żywieniowych skutkujących pojawieniem 

się zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji [5]. 

Czynnikiem, który ma silny wpływ na rozwój jadłowstrętu psychicznego jest presja 

sukcesu nakładana na młode osoby przez ich rodziny. Wykazano, że częściej na ano-

reksję chorują osoby pochodzące z tzw. „dobrych domów”. Panujące tam przekonanie 

o konieczności odniesienia sukcesu, idealności wyglądu oraz konieczności podpo-

rzadkowania się zasadom stawianym przez często surowych rodziców, skutkują chęcią 
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zapanowania choć nad jedną sferą życia. Pacjenci właśnie za tę strefę obierają sobie 

odżywianie, jednak pozorna kontrola nad jedzeniem przeradza się w tym przypadku 

w przejęcie kontroli nad życiem przez jedzenie [1]. 

Cechy charakteru również mogą predysponować do pojawienia się anoreksji 

psychicznej. Według badań cechami charakteru, które cechują pacjentki i pacjentów 

chorujących na to zaburzenie są między innymi: perfekcjonizm, wrażliwość na krytykę, 

brak zaufania do społeczeństwa i samego siebie, zamknięcie w sobie, trudności 

w wyrażaniu emocji. Ciekawym jest fakt, że duża cześć pacjentek przejawia również 

cechy obsesyjno-kompulsywne, szczególnie w przypadku typu bulimicznego anoreksji [7]. 

3.3. Konsekwencje 

Zmniejszanie ilości spożywanych kalorii oraz niedobory płynów sprawiają, że orga-

nizm chorego musi pobierać energię potrzebną do przeżycia z rezerw, a w późniejszym 

czasie z tkanek ustroju. Skutkuje to występowaniem zaburzeń w funkcjonowaniu 

całego organizmu i pojawieniu się różnego rodzaju objawów i stanów chorobowych. 

Bardzo częstym powikłaniem u pacjentów jest występowanie zmian skórnych. 

Dotyczą one przede wszystkim włosów oraz paznokci, ale również całej powierzchni 

skóry. Do najbardziej powszechnych problemów należą: suchość powłok skórnych, 

wypadanie włosów, żółknięcie skóry, łamanie się paznokci, uporczywy trądzik czy 

zmiany łojotokowe, prowadzące nawet do zapaleń [8].  

Jadłowstrętowi psychicznemu ze względu na jego podłoże psychiczne towarzyszą 

również objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Można wymienić wśród 

nich: niepokój, lęk, stany depresyjne, drażliwość, apatię, zmniejszenie koncentracji, 

a w skrajnych przypadkach neuropatie obwodową [1]. 

Ze względu na żywieniowy aspekt zaburzenia, upośledzeniu podlegają również 

funkcje układu pokarmowego. Do najczęstszych dolegliwości ze strony przewodu 

pokarmowego należą: zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha, jak również spowolnienie pery-

staltyki jelit. W przypadku osób prowokujących wymioty dodatkowo mogą pojawić 

się: próchnica zębów, czy przerost ślinianek. Zarówno prowokowanie wymiotów, jak 

i nadużywanie leków przeczyszczających i moczopędnych może prowadzić do wystę-

powania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, a w konsekwencji do poważnego 

odwodnienia. Dodatkowo może dochodzić do występowania niedoborów witamin 

i składników mineralnych w organizmie, które to niedobory pogłębia ograniczenie 

ilości spożywanych pokarmów przez chorego. Prowadzi to do hipowitaminoz, a nawet 

awitaminoz, które skutkują kolejnymi zaburzeniami funkcji ustroju. W konsekwencji 

odwodnienia i zaburzeń w gospodarce składników mineralnych, zwłaszcza potasu, 

może dojść do skąpomoczu. W skrajnych przypadkach może dochodzić do bezmoczu, 

co w dalszych konsekwencjach prowadzi do niewydolności nerek. Takie zaburzenia 

mogą skutkować nawet koniecznością prowadzenia dializoterapii [8]. 

Niebezpiecznymi dla życia efektami głodzenia, a także zachowań kompensacyj-

nych są zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego. W tym przypadku mogą 

następować omdlenia, kołatania serca, tachykardia, zawroty głowy, bóle w klatce 

piersiowej. U jednej trzeciej pacjentów zaobserwować można bradykardię, hipotonię 

oraz zaburzenia ortostatyczne [1].  

Zaburzenia odżywiania prowadzą również do zmian w gospodarce hormonalnej. 
Najczęściej spotykanym zaburzeniem, które manifestuje się jako jedno z pierwszych 
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jest zatrzymanie cyklu menstruacyjnego. U bardzo młodych pacjentów może dojść do 
zahamowania rozwoju płciowego z powodu hipogonadyzmu hipogonadotropowego. 
Zaburzenia dotyczące hormonów płciowych nie dotyczą jedynie kobiet, ale również 
pacjentów płci męskiej. W ich przypadku dochodzi do obniżenia popędów płciowych  
i zainteresowań seksualnych. Jednak rozchwianiu ulegają również inne hormony, takie 
jak insulina, hormony tarczycy, kory nadnerczy czy hormon wzrostu. Dochodzi do 
nadmiernej produkcji kortyzolu, na którego tkanki zaczynają się uodparniać. Pojawia 
się niedobór hormonu wzrostu, a także czynnika wzrostu (IGF-1), którego skutkiem 
jest spowolnienie wzrostu, nie tylko u młodych pacjentów, ale również dorosłych [1]. 
Dysfunkcji podlega również wydzielnicza funkcja podwzgórza, które skutkuje wspom-
nianym wcześniej zaburzeniem w przekaźnictwie dopaminergicznym. Z powodu 
niskiej zawartości tkanki tłuszczowej niedoborom ulega leptyna, co skutkuje dys-
funkcją ośrodka głodu i sytości [6].  

Niedoborowa dieta prowadzi również do zaburzeń w gospodarce kostnej orga-
nizmu. Z powodu niedoborów wapnia, fosforu oraz witaminy D3 może dochodzić do 
złamań charakterystycznych dla osteoporozy. U młodszych pacjentów może dojść do 
krzywicy [8]. 

Niedobory białka prowadzą do rozwinięcia się niedożywienia białkowo-kalorycz-
nego oraz wszystkich jego następstw. Dla przykładu mogą pojawiać się ciężko gojące 
się rany i owrzodzenia [1]. 

4. Badania populacyjne w Polsce 

4.1. Badanie wśród uczniów na Śląsku 

Badanie na Śląsku przeprowadzone zostało w 2010 roku metodą sondażu diagno-
stycznego na grupie 309 uczniów szkół gimnazjalnych (95 uczniów), licealnych (104 
uczniów) oraz techników (110 uczniów). Wyniki badania wykazały pojawianie się 
zachowań antyzdrowotnych w grupie badanej. 30% uczniów pomijało śniadanie, do-
datkowo uczniowie liceów w znacznej części zadeklarowali nieregularne spożywanie 
obiadów (50%). Najważniejsze jednak w kontekście występowania anoreksji były 
odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania swojego ciała i wyglądu. W grupie 
starszych uczniów (liceum i technikum) 35% respondentów zadeklarowała pojawianie 
się wyrzutów sumienia po posiłku, jak również postrzeganie niedowagi za lepszą opcję 
od nadwagi (60%). Niską samooceną cechowało się 30% z każdej grupy respon-
dentów, perfekcjonizm cechował głównie uczniów liceów (43% zadeklarowało taką 
cechę u siebie). Pojawiły się również odpowiedzi sugerujące, że masa ciała wpływa na 
sposób postępowania uczniów i na ich styl życia (47% uczniów techników i 43% 
licealistów). Warto również wspomnieć, że większość badanych uważa sylwetkę za 
atut oraz rzecz przynoszącą zadowolenie i satysfakcję (84% licealistów, 78 % uczniów 
technikum oraz 73% gimnazjalistów) [9]. 

4.2. Badanie wśród uczniów krakowskich szkół 

Badanie przeprowadzone wśród uczniów szkół w Krakowie odbyło się w 2010 roku, 
metodą sondażu diagnostycznego. Wzięło w nim udział 639 uczniów gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki wskazywały na pojawianie się znacznego ryzyka 
wystąpienia anoreksji wśród badanej grupy. 57,7% respondentów deklarowała nieza-
dowolenie ze swojej masy ciała oraz sylwetki, dodatkowo 59,1% uważała rówieśników 



 

Aneta Peichert, Maciej Pokarowski 

 

114 

za bardziej zgrabnych i atrakcyjniejszych od siebie. Ponad połowa badanych zadekla-
rowała, że w celu utrzymania masy ciała sięga po produkty niskokaloryczne oraz nisko-
tłuszczowe. Stosowanie diet odchudzających aktualnie potwierdziło 11,5% respon-
dentów, natomiast do stosowania diet w przeszłości przyznało się 26,1%. Wśród grupy 
badanej 26,2 % zadeklarowało wypijanie w ciągu dnia jedynie płynów, a 8,9% z tego 
wypijało jedynie wodę [10]. 

4.3. Badanie wśród uczniów szkół w całej Polsce 

Ogólnopolskie badanie dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń odżywiania wśród 
uczniów w Polsce miało miejsce w roku szkolnym 2006-2007 w szkołach gimnazjalnych 
w całym kraju. Metoda sondażu diagnostycznego przebadano 12005 uczniów, jednak 
wyniki uzyskano od 6951 respondentów (ilość ankiet zwróconych przez rodziców). 
W toku badań wykazano, że połowa badanych osób deklaruje chęć zmniejszenia swojej 
masy ciała, a aż 41% odczuwa lęk przed nadmierną masą ciała. Dodatkowo awersję do 
jedzenia odczuwało aż 28% respondentów, a 8% przyznało się do prowokowania 
wymiotów. Co czwarty badany deklarował niezadowolenie ze swojego wyglądu,  
a u prawie połowy powodowane było to nadmierną (według badanych) masą ciała [11].  

5. Badania populacyjne na świecie 

5.1. Badanie wśród studentek pielęgniarstwa w Indiach 

Badanie zostało przeprowadzone na studentkach I roku studiów na kierunku pielęg-
niarstwo na różnych uczelniach w Mangalore. Badaniu poddano 100 młodych kobiet. 
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza, który składał się z dwóch części 
– metryczkowej oraz części głównej. Część główna zawierała standaryzowane 
narzędzie – czteropunktową skalę samooceny zachowań Eating Attitude Test (EAT). 
Z wyników badania wynikało, iż 20% studentek stosowała różnego rodzaju diety w celu 
utrzymania pożądanej masy ciała, a 16% prowokowało wymioty w celu kontroli masy 
ciała. Co ciekawe żadna z badanych kobiet nie pozostawała pod kontrolą dietetyczną, 
a 8% przyznało, że poświęca nadmierną uwagę jedzeniu. Ważnym aspektem tego 
badania było wykazanie, że aż 31% badanych znajduje się w grupie wysokiego ryzyka 
wystąpienia anoreksji, a pozostałe 69% znajdowało się w grupie znikomego ryzyka [12]. 

5.2. Badanie z Singapur 

W latach 1994-2002 w Singapurze przeprowadzono badania na 126 osobach, które 
zgłosiły się do Poradni Dziecięcej Zaburzeń Odżywiania przy Instytucie Zdrowia Psy-
chicznego. Wszyscy badani mieli zdiagnozowaną anoreksję psychiczną lub posiadali 
to zaburzenie w wywiadzie. Grupa badana została podzielona na dwie grupy, zależnie 
od wieku, w którym zdiagnozowano zaburzenie: grupa wczesna – przed 14 rokiem 
życia oraz grupa późna po 14 roku życia. Następnie dokonano porównania obu grup. 
Zauważano, że znaczną większość stanowiły dziewczęta w wieku szkolnym, których 
średnia wieku wynosiła 17,6 lat. Wśród badanych aż 84,1% stanowili obywatele Chin. 
Średni wskaźnik BMI badanych wynosił 15,56. Ważnym aspektem było współistnienie 
anoreksji z depresją, co dotyczyło aż 25,4%. Najczęstszym czynnikiem wywołującym 
pojawienie się choroby były nieprzyjemne komentarze ze strony innych osób i stres 
w środowisku szkolnym i w pracy [13]. 
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5.3. Badanie z Niemiec 

Niemieccy badacze przebadali 5839 osób przyjmowanych do szpitala ze względu 
na zaburzenia odżywiania. W tej grupie 1639 pacjentów było leczonych z powodu 
anoreksji psychicznej. Dane z dokumentacji medycznej zostały poddane analizie 
metodą regresji Coxa w celu oszacowania długości przeżycia od diagnozy, następnie 
obliczono współczynnik śmiertelności SMR (Standardised. Mortality Ratio). W przy-
padku grupy osób chorujących na anoreksję wynosił on 5,35. Wykazano również, że 
pacjenci chorujący na anorexia nervosa umierali wcześniej niż pacjenci z pozostałymi 
zaburzeniami odżywiania. Najczęstsza przyczyna zgonów w tej grupie chorych były 
czynniki naturalne związane z postępem choroby (silne niedożywienia, zaburzenia 
gospodarki mineralnej) [14]. 

6. Leczenie jadłowstrętu psychicznego 

Terapia jadłowstrętu psychicznego powinna opierać się na leczeniu interdyscypli-
narnym, we współpracy wielu specjalistów. Zaczynając od lekarza psychiatry, psycho-
loga, lekarza endokrynologa, dietetyka, po lekarzy specjalizujących się w leczeniu 
zaburzeń somatycznych występujących u danego pacjenta. Terapia powinna być indy-
widualnie dostosowana do każdego pacjenta. Jej podstawa to terapia poznawczo-beha-
wioralna prowadzona zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W przypadku wykazania 
dysfunkcji w rodzinie, należy rozważyć terapię systemową całej rodziny pacjenta. 
Występowanie zaburzeń odżywiania jest ponadto bezpośrednim wskazaniem do 
leczenia na oddziale psychiatrycznym. Na oddziale prowadzone są zajęcia terapii indy-
widualnej oraz grupowej, a także kontrolowane są postępy w przyroście masy ciała 
pacjenta. Zaburzenia odżywiania są bezpośrednim wskazaniem do umieszczenia na 
oddziale psychiatrycznym i prowadzenia terapii. Odbywają się tam spotkania terapii 
grupowej, jak i indywidualnej, a także kontrola postępów leczenia [1, 15]. 

Farmakoterapia anoreksji jest ściśle związana z częstym współistnieniem innych 
zaburzeń zdrowia psychicznego. Do najczęściej występujących z anoreksją zaburzeń 
należą depresja, zaburzenia lękowe oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych. 
Z tego powodu najczęściej stosowanymi lekami w tej grupie chorych są leki przeciw-
depresyjne oraz przeciwlękowe [16]. 

Do najczęściej stosowanych leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych należą 
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, ang. selective serotonin 
reuptake inhibitors), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI, 
ang. serotonin and norepinephirne reptake inhibitors), czteropierścieniowe leki przeciw-
depresyjne oraz inhibitory moaminooksydazy (IMAO) [16]. 

SSRI nie mają zazwyczaj silnych działań niepożądanych, jednak Amerykański 
Departament Kontroli Żywności i Leków ostrzega przed podawaniem tych leków 
osobom młodym, gdyż w początkowej fazie leczenia mogą one nasilać objawy i myśli 
samobójcze. SNRI są uznawane za równie skuteczne co SSRI i mają podobne działanie 
w początkowej fazie stosowania. Leki czteropierścieniowe są stosowane głównie 
u nastoletnich pacjentów. Ułatwiają one współprace terapeutyczną. Stosowanie nie-
odwracalnych IMAO jest powiązane z pewnymi restrykcjami dietetycznymi, gdyż 
wpływają na metabolizm tyraminy, co może skutkować zwiększeniem objawów 
anoreksji [16]. 

Jeżeli chodzi o terapię psychologiczną międzynarodowe wytyczne najczęściej 
wskazują na prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii poznawczych. Do 
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najbardziej skutecznych nalezą terapie CBT-E (Wzmocniona terapia poznawczo-
behawioralna), MAN-TRA (Maudskey Anorexia Nervosa Treatment for Adults), 
SSCM (Specialist Sportive Clinical Managment), FPT (Focal Psychology Therapy) 
oraz ACT (Terapia akceptacji i zaangażowania) [17].  

Terapia CBT-E za cel pracy obiera pracę nad dysfunkcyjnymi przekonaniami oraz 
zaburzonymi zachowaniami żywieniowymi. Jako narzędzia pracy stosowane są w niej 
monitoring zachowań, eksperymenty behawioralne, restrukturyzacja poznawcze oraz 
analizy łańcucha behawioralnego. Wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej 
Terapia ta skupia się szczególnie na transdiagnostycznych czynnikach podtrzymujących 
zaburzenia odżywiania. Terapia MAN-TRA skupia się na intrapsychicznych i inter-
persolanych czynnikach podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Stosowany jest 
w niej wywiad motywacyjny oraz integracje społeczne. Pochodzi ona z modelu inter-
personalnego terapii. Terapia SSCM jest silnie zindywidualizowana. Obejmuje zarówno 
psychoedukację i wsparcie terapeutyczne, które skoncentrowane są na potrzebach 
danego pacjenta. Terapia FPT pochodzi z modelu psychodynamicznego i za cel stawia 
sobie pracę nad intrapsychicznymi i interpersonalnymi czynnikami sprawiającymi, ze 
zaburzenia trwają u danej osoby. Opiera się w głównej mierze na relacji terapeutycznej 
dążącej do zniwelowania zachowań proanorektycznych. Terapia ACT wywodzi się 
z terapii poznawczo-behawioralnej. Jej celem jest podejmowanie konkretnych działań. 
Ukierunkowana jest na odkrycie przez pacjenta prawdziwych wartości w jego życiu 
i dążeniu do nich oraz zaakceptowaniu tego, co jest poza naszą kontrolą i na co nie 
mamy wpływu [17].  

Postepowanie dietetyczne u pacjenta z anoreksją powinno zakładać stopniowe 
zwiększanie jego masy ciała. Dodatkowo postępowanie to powinno być prowadzone 
w trzech fazach. Pierwsza faza obejmuje minimum 10 tygodni leczenia i polega na 
stopniowym zwiększaniu kaloryczności racji pokarmowej (u pacjentów, którzy głodzili 
się powyżej 2 tygodni lub ich BMI jest niższe niż 15) z 10 kcal/kg/dobę do 40 
kcal/kg/dobę. W fazie drugiej zapotrzebowanie powinno wzrosnąć do 40-50 kcal/ kg 
należnej masy ciała/ dobę i utrzymać wzrost masy cała na poziomie 1-2 kg/miesiąc. 
Faza ostatnia zakłada zapotrzebowanie na poziomie 30-35 kcal/kg u pacjentów o pra-
widłowej masie ciała. Ważne by u pacjentów, którzy długi czas głodzili organizm, kon-
trolować stężenie potasu, w celu zapobiegania zespołowi ponownego odżywienia [2]. 

Wytyczne NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) w przy-
padku jadłowstrętu psychicznego mówią, że przyrost masy ciała powinien wynosić 
u pacjentów hospitalizowanych między 0,5 kg, a 1 kg w ciągu tygodnia, natomiast 
u pacjentów ambulatoryjnych 0,5 kg. Pacjenci ponadto powinni być pod stałą kontrolą 
parametrów fizjologicznych, a w szczególnych przypadkach ich leczenie powinno być 
wzbogacone o preparaty multiwitaminowe i mineralne. Dodatkowo odradzane jest 
stosowanie żywienia pozajelitowego [18]. 

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swoich wytycznych zwraca uwagę 
na stawianie realistycznych celów przyrostu masy ciała, które u pacjentów hospitali-
zowanych powinny wynosić od 0,907 kg do 1,36 kg na tydzień, a u pacjentów 
ambulatoryjnych od 0,226 kg do 0,453 kg. Podkreślona w nich została również rola 
dietetyków w kształtowaniu u pacjentów prawidłowych postaw żywieniowych, kon-
struowaniu jadłospisów oraz zachęcaniu pacjentów do rozszerzania diety [18]. 
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7. Podsumowanie 

Zaburzenia odżywienia stają się z roku na rok coraz większym problemem współ-

czesnego świata. Anoreksja, pomimo tego, że nie jest często występującą jednostką 

chorobową to niesie za sobą konkretne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Ze względu 

na coraz większe rozpowszechnienie jadłowstrętu psychicznego, należy pochylić się 

głębiej nad tematyką występowania tego zaburzenia i efektywnych metod przeciw-

działania temu zjawisku. Biorąc pod uwagę przedstawione dane z badań przeprowa-

dzonych w naszym kraju, dojść można do wniosku, iż w Polsce coraz większa ilość 

młodych ludzi wykazuje zachowania mogące świadczyć o ich predyspozycjach do 

zaburzeń odżywiania lub nawet o już zaistnieniu choroby. Szczególnie niepokojący 

jest fakt pojawiania się okresowych głodzenie oraz prowokowania zachowań kompen-

sacyjnych, do których przyznawała się znaczna cześć badanych. Wskazuje to na 

konieczność wprowadzenia szerszej edukacji dotyczącej tematu zaburzeń odżywiania 

oraz objęcia szczególna ochrona zdrowotną młodych osób, w wieku dojrzewania.  

Ważnym aspektem podkreślonym w tekście jest częste współwystępowanie anoreksji 

z innymi chorobami zdrowia psychicznego, zwłaszcza z depresją i zaburzeniami lęko-

wymi. Skłania to do zastanowienia nad koniecznością otoczenia wsparciem psycholo-

gicznym grupy szczególnie narażonej na występowanie zaburzeń odżywiania, czyli 

właśnie osób młodych, w wieku szkolnym. Odpowiednia opieka psychologiczna, 

wsparcie w trudnym okresie życia, jakim jest dojrzewanie mogłaby zmniejszyć częstość 

występowania tego zaburzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, jak silny wpływ 

na postrzeganie siebie i świata w tym okresie życia człowieka ma grupa rówieśnicza. 

Warto byłoby wprowadzić programy profilaktyczne oraz edukacyjne zaznajamiające 

młodych ludzi z powagą problemu, jakim są zaburzenia odżywiania.  

Brak miarodajnych i aktualnych badań na temat anoreksji w Polsce, skłania do 

refleksji nad koniecznością przeprowadzeniem nowych badań epidemiologicznych, 

które mogą stanowić kluczową szansę na wypracowanie efektywnych strategii leczenia 

dla osób chorych z anorexia nervosa. 
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Odlatują jak motyle – problem anoreksji wśród młodzieży 

Streszczenie 

Zmieniające się kanony piękna oraz coraz większy wpływ social mediów na nasze życie sprawiają, że 

coraz bardziej odczuwalna staje się presja bycia idealnym. Ten rodzaj nacisku szczególnie oddziałuje na 

osoby młode, które cały czas kształtują swój światopogląd i obraz siebie. W dążeniu do idealnej sylwetki, 

którą kreują media społecznościowe, osoby młode mogą bardzo łatwo zboczyć z drogi zdrowego odży-

wiania i stać się niejako niewolnikami diet. Celem pracy było zebranie informacji na temat zjawiska anoreksji 

wśród młodzieży oraz samej choroby. Główną metodą przygotowania pracy była analiza i krytyka piśmien-

nictwa naukowego. Praca opisuje prawdopodobną etiologię choroby, czynniki jej ryzyka, jej przewidy-

wany przebieg oraz modeli leczenia. Opisane zostały w niej również wyniki badań prowadzonych 

w różnych częściach kraju, jak i świata na temat występowania schorzenia u młodzieży, a także jej wiedzy 

na temat tego zaburzenia. 

Jednym z niebezpiecznych zjawisk, które ma miejsce w ostatnich latach jest wzrost liczby osób chorują-

cych na anoreksję, zwłaszcza w grupie osób młodych, w wieku szkolnym oraz młodych dorosłych. Pomimo 

braku ogólnopolskich badań na temat rozpowszechnienia tego schorzenia wśród obywateli naszego kraju, 

szacuje się, że ok. 0,8-1,8% kobiet poniżej 18. r.ż. boryka się z anoreksją.  

Na podstawie pracy, dojść można do wniosku, że zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja stają się 

w dzisiejszych czasach coraz większym problemem nie tylko dla pacjentów, ale również medyków stara-

jących się im pomóc. Brak badań na temat epidemiologii schorzenia w Polsce skłania do przeprowadzenia 

badań populacyjnych na ten temat. Dodatkowo na podstawie wspomnianych badań na temat wiedzy 

młodzieży na temat zaburzeń odżywiania należy stwierdzić, że konieczna jest dodatkowa edukacja 

młodych ludzi na temat zaburzeń odżywiania. 

Słowa kluczowe: anoreksja, zaburzenia odżywiania, młodzież 
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They fly away like butterflies – a problem of anorexia among adolescents 

Abstract 

Changing concepts of beauty and the growing influence of social media on our lives make it increasingly 

becomes felt the pressure of being perfect. This type of pressure especially affects young people who are 

constantly shaping their worldview and self-image. In pursuit of the perfect figure, which create social 

media, young people can very easily stray from the path of healthy eating and become a kind of slave diets. 

The aim of the study was to collect information on the phenomenon of anorexia nervosa in adolescents and 

the disease itself. The main method of preparing the research was the analysis and criticism of the scientific 

literature. The research describes the probable etiology of the disease, its risk factors, its predicted course 

and treatment models. It also describes the results of research conducted in various parts of the country and 

the world on the prevalence of the disease in adolescents, as well as their knowledge about this disorder.  

One of the dangerous phenomena that has taken place in recent years is the increase in the number of 

people suffering from anorexia, especially in the group of young people, of school age and young adults. 

Despite the lack of national studies on the prevalence of this disease among the citizens of our country, it is 

estimated that approx. 0,8-1,8% of women under 18 years of age struggling with anorexia.  

Based on the research, it can be concluded that eating disorders, including anorexia are becoming 

a growing problem nowadays not only for patients, but also for medics trying to help them. No studies on 

the epidemiology of the disease in Poland tends to conduct population studies on the subject. In addition, 

on the basis of these studies on the knowledge of young people about eating disorders must be noted that it 

is necessary to further the education of young people about eating disorders. 

Keywords: anorexia nervosa, eating disorders, adolescents 
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Gaslighting jako szczególna forma  

krzywdzenia emocjonalnego 

Przemoc to zjawisko społeczne, które niesie za sobą wiele poważnych i trwałych 

konsekwencji społecznych zarówno dla jednostek, grup, jak i społeczności. Oprócz 

klasycznych i powszechnych form przemocy tj. przemoc fizyczna, psychiczna, seksu-

alna, symboliczna w literaturze przedmiotu możemy odnaleźć nowe zjawiska, do których 

zaliczamy m.in. gaslighting. Gaslighting, uznawana jest za okrutną i zawstydzającą 

formę przemocy, która jest oparta na manipulacji i skrajnych emocjach od wrażliwości, 

czułości i delikatności, aż po manipulację i psychiczne zranienie.  

Termin pochodzi z tytułu przedwojennej sztuki „Gas Light” Patricka Hamiltona. 

Opowiada o apodyktycznym mężczyźnie znęcającym się nad żoną, poprzez wmawianie 

jej choroby psychicznej. Kobieta w spektaklu ze sceny na scenę staje się coraz bardziej 

paranoiczna, zalękniona i niepewna na skutek manipulacji męża. On chce jej wmówić, 

że jest chora, słyszy dźwięki, których nie ma i widzi rzeczy, które w rzeczywistości nie 

istnieją. Można by sądzić, że to rzadkość, ale niestety okazuje się, że w wielu przemo-

cowych związkach pojawia się tendencja do manipulowania partnerem w taki sposób, 

żeby miał on wrażenie, iż traci rozum, jest niestabilny emocjonalnie i nie może sobie 

ufać, a co za tym idzie powinna ufać tylko oprawcy. 

Istnieje wiele przyczyn przemocy, wśród których zaliczyć możemy m.in.: negatywne 

wzorce zinternalizowane w domu rodzinnym, utratę kontroli nad zachowaniem, poczucie 

bezradności i bezsilności, demonstrację wszechwładzy czy też silną potrzebę kontro-

lowania drugiej osoby. Jednak niezależnie od tego, jaka jest przyczyna zachowań 

przemocowych, priorytetem jest edukacja i profilaktyka społeczna, poprzez którą 

możemy wskazać i wyjaśnić, dlaczego przemoc jest nadużyciem prowadzącym do 

destrukcji i wyniszczenia drugiego człowieka. Bardzo często ofiary boją się reago-

wania i zgłaszania nadużyć, a brak reakcji daje przyzwolenie sprawcy na dalsze 

stosowanie przemocy i tym samym uczy dzieci – świadków przemocy, że nie dzieje się 

nic złego, a przemoc jest „normą” w rozwiązywaniu sporów czy konfliktów 

Przemoc psychiczna to sytuacja, w której sprawca sprawuje psychologiczną 

kontrolę nad ofiarą. Sprawca przemocy psychicznej stara się przy tym doprowadzić do 

izolacji społecznej swojej ofiary. Ogranicza jej kontakty z sąsiadami, znajomymi, 

członkami rodziny. Często obraża znajomych, robi publiczne awantury, aż ofiara, 

zawstydzona jego zachowaniem, unika towarzystwa, chcąc w ten sposób uniknąć 

wstydu. Sprawca przemocy psychicznej domaga się posłuszeństwa właściwie w każdej 

dziedzinie życia [1].  

Gaslighterem jest przeważnie osoba, raczej płci męskiej, o psychopatycznych 

cechach charakteru. Stopniowo chce zdominować swojego partnera, ubezwłasno-

wolnić po to, aby móc robić z nią to, na co ma ochotę. Gaslighterzy często zdradzają, 
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nadużywają różnorakich substancji, mają konflikty z prawem. Z jednej strony nie chcą 

odejść od partnerów, a z drugiej nie potrafią ich szanować [1]. 

Powyższe działanie w sposób bezpośredni opiera się na manipulacji. Termin 

manipulacja pochodzi od łacińskiego „manus pellere”, co oznacza „trzymać w czyjejś 

dłoni, mieć kogoś w ręce” [2]. 

Manipulacja to z reguły „niepożądany wpływ społeczny”. Możemy o niej mówić, 

gdy są spełnione dwa warunki. Po pierwsze, gdy osoba, która wywiera wpływ, robi to 

intencjonalnie i w pełni świadomie, natomiast osoba, na którą jest wywierany wpływ, 

nie zdaje sobie z tego sprawy. Po drugie, osoba, która wywiera wpływ, robi to wyłącznie 

w swoim interesie, nie licząc się z interesem osoby, na którą jest wywierany wpływ [3].  

Badacze wyróżniają bezpośrednie manipulowanie człowiekiem (np. tzw. „pranie 

mózgu”) i pośrednie (częściej stosowane) za pomocą werbalnej i niewerbalnej komu-

nikacji. Ten rodzaj manipulacji może przebiegać: 1) na płaszczyźnie przekazu infor-

macji, 2) na płaszczyźnie emocjonalnej. W pierwszym przypadku może przybierać 

formy kłamstwa, oszustwa, świadomego pomijania pewnych treści, eksponowania 

innych. W drugim przypadku manipulacja związana jest z perswazją i wywoływaniem 

określonych stanów emocjonalnych. W obu tych przypadkach dokonywana jest ona 

przy wykorzystaniu wiedzy psychologicznej (np. z psychoanalizy lub psychologii 

motywacji) [4]. 

W prześladowaniu psychicznym istnieją dużo bardziej zakamuflowane metody 

znęcania się niż w innych formach przemocy, a psychiczne maltretowanie, zdaniem I. 

Pospiszyl ukryte jest często pod maską uczciwości, troski, którym nic z pozoru nie 

można zarzucić [5]. 

Jak zachowuje się gaslighter? Sprawca przemocy opartej na manipulacji bardzo 

często działa w następujący sposób: 

Poddaje ofiarę manipulacji, okazując troskę, zrozumienie, przyjaźń, miłość na 

przemian z napadami wściekłości i ostrej agresji. 

Jego zamiarem jest skłonienie ofiary do tego, aby zwątpiła we własne uczucia 

i myśli i aby uznała, że jest chora psychicznie. 

Chowa przedmioty należące do ofiary lub zmienia miejsce ich położenia. 

Czerpie satysfakcję z posiadania władzy nad drugim człowiekiem. 

Najczęściej stosuje przemoc, by odwrócić uwagę od własnych słabości. 

Zaprzecza temu, co mówi ofiara. 

Oskarża ofiarę o to, że kłamie, myli się lub jest szalona. 

Wciąż mówi ofierze, co ona czuje, lub podważa jej uczucia, często zarzuca jej, 

że przesadza, dramatyzuje, wyolbrzymia. 

Podkreśla wady, wytyka błędy, porażki – czyni to „kulturalnie” w formie 

żartów. 

Wykorzystuje każdą emocjonalną reakcję ofiary, twierdząc, że to dowód na jej 

niezrównoważenie. 
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Izoluje ofiarę od środowiska. 

Próbuje skłócić ofiarę z najbliższymi, tak aby nie mogła nawiązywać 

kontaktów i weryfikować własnych wątpliwości. 

Wmawia, że stoi po stronie ofiary, jest jej przyjacielem. 

Chce przejąć kontrolę nad sposobem postrzegania przez ofiarę rzeczywistości. 

Kiedy ofiara chce zakończyć relację ze sprawcą, ten zmienia się i udaje 

troskliwą osobę. 

Obraża się bez powodu. 

Zdarza się, że zaczyna stosować klasyczną przemoc. 

Jest perfekcjonistą, ma wszystko dokładnie przemyślane i wie, jak uniknąć 

ujawnienia jego prawdziwych intencji [6]. 

 Techniki stosowane przez gaslightera wg A. Kubali- Kulbińskiej: 

Wykonywanie gestów manifestujących odrzucenie, polegających na kiero-

waniu wyzywających spojrzeń, nieodzywaniu się, wykonywanie gestów pełnych 

dezaprobaty, wyśmiewanie, poniżanie. Jednocześnie manipulator nie potrafi 

sprecyzować, co go w danej osobie denerwuje. 

Zakaz poruszania tematów niewygodnych dla manipulatora. Konsekwencją są 

agresywne odpowiedzi, uciszanie osoby podejmującej rozmowę. Manipulator 

nie wyjaśnia, dlaczego nie chce na dany temat rozmawiać, ucina rozmowę i ją 

kończy. 

Dyskredytowanie ofiary poprzez posługiwanie się naciskami emocjonalnymi 

lub intelektualnymi, mającymi na celu wmówienie drugiej osobie, że jej znikoma 

inteligencja, brak zdolności nie predysponują jej do zabierania głosu w danej 

sprawie, jak też do nazywania swoich emocji. Manipulator ciągle mówi 

o niedoskonałości swojej ofiary. 

Wyparcie problemu, które polega na tym, że manipulator unika szczerej, 

rzeczowej rozmowy i robi wszystko, aby do niej nie doszło. Chcąc odzyskać 

kontrolę w prowadzonym dialogu, atakuje swojego rozmówcę, twierdząc 

jednocześnie, że to on jest stroną poszkodowaną [7]. 

W związku z tym, że gaslighting jest szczególną formą krzywdzenia psychicznego, 

warto zdać sobie sprawę, że wsparcie i pomoc ofiarom powinna mieć charakter wielo-

wymiarowy. Przede wszystkim konieczne jest natychmiastowe zareagowanie, jeśli 

tylko widzimy niepokojące sygnały, mogące świadczyć o przemocy. Następnie ko-

nieczne są działania o charakterze interwencyjnym, informacyjnym i terapeutycznym, 

świadczone przez instytucje rządowe i pozarządowe działające na rzecz przeciwdzia-

łania przemocy. Wszystkie wymienione działania mają na celu zapewnienie ochrony 

i bezpieczeństwa ofiarom, a także wsparcie w procesie wychodzenia z przemocy.  

Przemocy psychicznej opartej na manipulacji, bardzo często towarzyszy również 

przemoc ekonomiczna. Obserwując zachowania ofiar tj. niskie poczucie własnej war-
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tości, brak wiary we własne możliwości, bierność, wyuczona bezradność dość poważ-

nym problemem, który może być zaobserwowany w gaslightingu jest zależność finan-

sowa. To właśnie pełnie uzależnienie finansowe od sprawcy, brak zatrudnienia, a do tego 

konieczność wypełniania określonych ról społecznych tj. np. rola matki, żony prowadzi 

do pogłębienia traumatycznych przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy.  

D. Dyjakon wśród symptomów w zachowaniu sprawcy mogących dowodzić stoso-

wania przemocy ekonomicznej, na które należy zwrócić uwagę, wymienia m.in.:  

 pozbawianie środków do życia – niedawanie pieniędzy na podstawowe potrzeby;  

 okradanie rodziny, zabierając pieniądze np. na hazard czy alkohol; 

 ograniczanie dostępu do pieniędzy, np. wyliczanie pieniędzy na zakupy czy 

zabieranie karty kredytowej; 

 ograniczanie możliwości korzystania ze wspólnych dóbr materialnych, np. 

mieszkania czy samochodu; 

 kontrolowanie wydatków;  

 obniżanie wartości zarobionych pieniędzy;  

 obniżanie wartości i zdolności do samodzielnego życia;  

 zastraszanie; 

 przerzucanie odpowiedzialności za utrzymanie rodziny na partnerkę;  

 przekupywanie dzieci prezentami itp. [7]. 

 

Rysunek 1. Konsekwencje gaslightingu, [opracowanie własne]  

Oprócz powyżej zilustrowanych na rysunku 1 konsekwencji gaslightingu w litera-

turze opisywanych jest siedem obszarów doświadczania zaburzeń, które rozwijają się 

na skutek przeżywania chronicznej traumy, jaką jest przemoc. Należą do nich: 

 zmiany w regulacji afektu i impulsów (włączając zachowania autodestrukcyjne, np. 

samookaleczenia, myśli samobójcze, zaburzenia w zakresie popędu seksualnego, 

podejmowanie zachowań ryzykownych); 

 zmiany w uwadze i świadomości (przejściowe objawy dysocjacyjne, amnezja lub 

hipermnezja); 
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 biologiczna samoregulacja (chroniczny ból, symptomy konwersyjne, somatyzacja 

pod postacią przewlekłego bólu, zaburzenia ze strony układu oddechowego, 

krążenia, pokarmowego, różnego typu konwersje i dolegliwości związane ze sferą 

seksualną); 

 zmiany w samospostrzeganiu (poczucie winy, poczucie braku własnej skuteczności, 

poczucie bycia niezrozumianym przez innych, poczucie wstydu, wrażliwość na 

zranienie); 

 zmiany w spostrzeganiu sprawcy (idealizacja sprawcy, racjonalizacja jego zacho-

wań, koncentracja na odwecie, poczucie wyjątkowości w relacji ze sprawcą); 

 zmiany w relacjach z innymi (przekonanie o byciu ofiarą, nieufność wobec innych); 

 zmiany w systemie znaczeń i wartości (utrata wiary, utrata poprzednich przeko- 

nań) [8]. 

 

Rysunek 2. Przemoc w rodzinie w liczbach [9] 

Biorąc pod uwagę fakt, że brakuje oddzielnych statystyk dla galightingu, co jest 

spowodowane faktem, że niewiele jest prowadzonych badań naukowych ściśle w tym 

obszarze, odniosę się do ogólnych danych dotyczących przemocy, które są znacznie 

bardziej upowszechniane z uwagi na swoistego rodzaju uogólnienie.  

W 2017 r. policja zanotowała ponad 165,7 tys. przypadków przemocy w rodzinie. 

To o 4,3 tys. więcej niż w roku 2016. W odniesieniu do powyższych danych zdecydo-

wanie dominuje przemoc psychiczna. Na drugim miejscu jest fizyczna i to ona najbar-

dziej wzrosła. Rośnie też liczba spraw trafiających do sądów.  

W największym stopniu przemoc w rodzinie dotyka kobiet. Stanowią ponad 73% 

ofiar. Z drugiej jednak strony to wśród kobiet przybywa najszybciej sprawców prze-

mocy. W 2017 r. o jej stosowanie było podejrzanych 5,9 tys. pań, o 7,64 proc. więcej 

niż w 2016 r. Dla porównania w grupie mężczyzn nastąpił w tym samym czasie wzrost 

o 2,51 proc. Nadal jednak to oni stanowią niemal 92% sprawców. 

Ogólnie rośnie przestępczość wśród kobiet. Ich odsetek w grupie przestępców sięga 

już 11%. To niemal 2,5 razy więcej niż w latach 90. XX w. Eksperci taki stan rzeczy 
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wiążą z rosnącą pozycją społeczną kobiet. – mają dostęp do obszarów życia niegdyś 

zastrzeżonych dla mężczyzn – tłumaczy Michał Fajst z Zakładu Kryminologii UW. 

Psychologowie i socjologowie twierdzą, że winna temu jest zmiana modelu rodziny, 

która coraz częściej jest niepełna [9]. 

 

Wykres 1 Przemoc w polskich domach – Portal Statystyczny (data dostępu 11.04.2021) 

Analizując dane zawarte na wykresie 1, widać wzrost przemocy wobec kobiet. 

Dodatkowo jak wynika z opublikowanego raportu podsumowującego działalność 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

w 2019 roku, przemoc domową zgłaszają przede wszystkim kobiety. Ze statystyk 

wynika, że były to głównie zgłoszenia telefoniczne. Specjaliści „Niebieskiej Linii” 

rozpoczęli w ubiegłym roku 369 nowych interwencji. Przez cały ubiegły rok za pośred-

nictwem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” przeprowadzono 22 347 rozmów, z czego nieco ponad 91 proc. miało miejsce 

za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Jedynie 8,8% połączeń (niecałe 2000 rozmów) 

pochodziło od osób zainteresowanych kontaktem z prawnikiem (dyżurującym w ponie-

działkowe i wtorkowe wieczory pod numerem 22 666-28-50 oraz w środowy wieczór 

pod numerem 800-120-002). Prawie 3500 połączeń pochodziło od świadków (15,6% 

wszystkich rozmów), a jedynie 252 – od osób krzywdzących (stanowi to 1,1% wszy-

stkich rozmów). Telefony od osób stosujących przemoc również we wcześniejszych 

latach zdarzały się sporadycznie. 

Prawie połowa dzwoniących (46,9%) kontaktowała się z infolinią 800-120-002 po 

raz pierwszy. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (77,6%). Dzwoniącymi były 

przede wszystkim osoby dorosłe – 534 połączenia zostały wykonane przez osoby 

niepełnoletnie (296 – dziewcząt, 238 – chłopców), co stanowi jedynie 2,4%. Wszy-

stkich rozmów. Dzwoniono z całej Polski, przy czym najwięcej połączeń wykonano 

z terenu województwa mazowieckiego (35,9%), najmniej zaś z województwa opolskiego 

(1,2%). Udział mieszkańców wsi we wszystkich połączeniach wyniósł 12,7%. 

Jak wskazano w raporcie, 69,1% rozmów miała charakter informacyjny, 24,6% – 

służyło wsparciu emocjonalnemu, 6,4% – koncentrowało się na poradach udzielanych 
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przez prawników. Tematyka podejmowanych rozmów to przede wszystkim: przemoc 

sama w sobie, udzielanie informacji o potencjalnych możliwych działaniach, konflikty 

i problemy rodzinne, kryzysy psychiczne oraz tematy okołouzależnieniowe. Co istotne, 

w 26,3% zgłaszanych przypadków osoba stosująca przemoc nadużywała alkoholu. 

Osoby zgłaszające przemoc w większości przypadków nie wskazywały jedynie na 

jeden jej rodzaj. Jak wynika ze statystyk przemocy domowej: przemoc psychiczna 

towarzyszy w zasadzie każdej z pozostałych form. Zgłaszało ją w 2019 roku 6 275 osób 

(w tym 180 dzieci). Przemoc fizyczną zgłaszało 3 696 dzwoniących (w tym 147 dzieci). 

Odnotowano również niemały udział przemocy ekonomicznej oraz seksualnej”. 

W prawie połowie przypadków (47,5%) osobą krzywdząca był partner, na drugim 

miejscu rodzic lub rodzice, w dalszej kolejności – były partner, pełnoletnie dziecko 

i dalsza rodzin [10].  

Większość interwencji (87,3%) była przeprowadzona po zgłoszeniu telefonicznym, 

w większości przypadków z inicjatywy dzwoniącego (55,6%) lub po wspólnym rozwa-

żeniu tej możliwości z konsultantem (34,4%). W 2019 roku ponad połowa interwencji 

(56,6%) była możliwa dzięki informacjom uzyskanym od świadków: członków rodziny, 

sąsiadów oraz znajomych osób pokrzywdzonych. Zaledwie 17,3 proc. zgłaszających 

stanowiły ofiary przemocy domowej. W raporcie zaznaczono: w uzasadnionych 

przypadkach (np. gdy zagrożone jest czyjeś życie) interwencja jest również rozpoczy-

nana w wyniku samodzielnie podjętej decyzji dyżurującego. W analizowanym okresie 

taka sytuacja miała miejsce 37 razy (10%).Interwencje dotyczyły zazwyczaj więcej niż 

jednego rodzaju przemocy. Najczęściej była to przemoc psychiczna oraz towarzysząca 

jej przemoc fizyczna. Na trzecim miejscu wg statystyk było zaniedbanie. Ofiarami 

przemocy najczęściej były dzieci (59,2%). W przypadku osób dorosłych – zdecydowanie 

kobiety. Specjaliści zazwyczaj podejmowali działania mające na celu powiadomienie 

służb (zazwyczaj Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji) o zaistniałej sytuacji [11]. 

W odniesieniu do powyższego raportu, a szczególnie informacji, że „ofiarami 

przemocy najczęściej były dzieci”, szczególnie warto podkreślić konieczność i zasad-

ność działań interwencyjnych mających na celu przeciwdziałanie krzywdzenia dzieci, 

które są bezbronne i najbardziej narażone na wystąpienie poważnych i trwałych konse-

kwencji zarówno psychicznych, jak i społecznych w dorosłym życiu. Do najczęstszych 

form krzywdzenia psychicznego dzieci zaliczyć możemy m.in. odrzucenie emocjonalne, 

izolowanie, nadmierne kontrolowanie, ignorowanie, oziębłość emocjonalną, a nawet 

nadopiekuńczość i wywieranie presji psychicznej. Bardzo dużym zagrożeniem jest 

manipulowanie dzieckiem dla własnych potrzeb budowania relacji z innymi ludźmi. 

Angażowanie dziecka w sojusz z „wybranym rodzicem” w sytuacjach okołorozwodo-

wych to również bardzo niebezpieczne działanie. Tego typu działania w sposób bezpo-

średni związane są z przekroczeniem granic dziecka. Udział w sytuacjach rodzinnych 

opartych na przemocy, konfliktach, często prowadzi do dużego obciążenia psychicz-

nego, prowadząc do poważnych zaburzeń zarówno natury zdrowotnej, jak i społecznej. 

Podsumowując, przestępstwo z użyciem przemocy, oznacza, że dotyczy on wszy-

stkich przestępstw popełnionych faktycznie z użyciem przemocy, a także obejmuje nie 

tylko przemoc fizyczną, ale też psychiczną – wynika z uchwały Sądu Najwyższego 

z dnia 31.03.2021 r. Gaslighting do takich form krzywdzenia właśnie należy, aczkolwiek 

nie ma wystarczającej liczby danych, statystyk i badań dotyczących tej szczególnej 
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formy krzywdzenia, co może być związane z trudnym procesem diagnozy. To forma 

przemocy psychiczno-emocjonalnej oparta na manipulacji, którą stosują najczęściej 

osoby z zaburzeniami osobowości tj. psychopaci i narcyzi, ale też inne osoby z okre-

ślonymi zaburzeniami. Czas pandemii, izolacji, ograniczonych kontaktów w sposób 

pośredni wpłynął i nadal wpływa na pojawienie się szeregu nowych form przemocy 

(w tym gaslighting), które dotychczas nie były prezentowane aż w tak dużym nasileniu. 

O tym, że ofiary coraz częściej doświadczają przemocy psychicznej świadczą liczne 

dane m.in. z ogólnopolskich infolinii przeciwdziałania przemocy czy też raportów 

dotyczących form przemocy w rodzinie. Dlatego też, działaniem koniecznym, wręcz 

niezbędnym jest zintensyfikowanie złożonych działań interwencyjnych mających na 

celu przeciwdziałanie przemocy. To bardzo ważne, aby pamiętać, że przemoc często 

oznacza niemoc. Aby „wyjść” z przemocy niezbędne jest działanie i chęć zmiany. 

Dopiero wówczas można mówić o konkretnych działaniach dotyczących przeciwdzia-

łania szczególnej formie krzywdzenia, jaką jest gaslighting. Zwłaszcza w czasie 

izolacji, braku kontaktu z bliskimi i znajomymi, ofiary mogą być szczególnie narażone 

na krzywdzenie, mając przy tym poczucie bezsilności i bezradności. 
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Gaslighting jako szczególna forma krzywdzenia emocjonalnego 

Streszczenie 

Przemoc to poważany problem społeczny, który niesie za sobą wiele trwałych, poważnych i złożonych 

konsekwencji społecznych. Wśród wielu typów przemocy, w mojej opinii na szczególną uwagę zasługuje 

gaslighting – wyjątkowo okrutna forma krzywdzenia emocjonalnego oparta na manipulacji i bardzo skrajnych 

emocjach, które powodują psychiczne zranienie z trwałymi konsekwencjami. Celem niniejszego artykułu 

jest opisnie, czym jest gaslighting w świetle literatury i dostępnych badań. Dodatkowo opisane zostaną cechy 

ofiar gaslightingu, techniki manipulacyjne jakimi posługują się sprawcy przemocy – gaslighterzy, a także 

wskazane zostaną konsekwencje gaslightingu w obszarze zaburzeń, które rozwijają się na skutek przeży-

wania chronicznej traumy, jaką jest przemoc. 

Słowa kluczowe: gaslighting, przemoc psychiczna, sprawca przemocy, ofiara przemocy, manipulacja  

Gaslighting as a special form of emotional abuse 

Abstract 

Domestic violence is a serious social problem with many lasting, serious and complex social consequences. 

Among the many types of violence, in my opinion, gaslighting deserves special attention – the specific 

form of emotional abuse based on manipulation and very extreme emotions that cause psychological harm 

with lasting consequences. The aim of this article is to show what gaslighting is in the light of the literature 

and available research. Additionally, the features of gaslighting victims will be described, manipulation 

techniques used by the perpetrators of violence – gaslighters, as well as the consequences of gaslighting in 

the area of disorders that develop as a result of experiencing chronic trauma, which is violence, will be 

carefully indicated. 

Keywords: gaslighting, psychological violence, perpetrator of violence, victim of violence, manipulation 
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Wiedzieć, rozumieć, potrafić!  

Nauczanie psychologii przyszłych nauczycieli 

1. Wprowadzenie 

Wykonywanie zawodu nauczyciela związane jest z codziennym podejmowaniem 

niezwykle różnorodnych zadań. Najbardziej oczywistym z nich jest przekazywanie 

wiedzy uczniom, zgodnie z obowiązującymi nauczycieli przedmiotowych ramami, 

zawartymi w podstawie programowej. Ten obszar pracy nauczyciela rzecz jasna nie 

realizuje się jedynie podczas tzw. „godzin tablicowych”, ale także wtedy, gdy nauczy-

ciel przygotowuje materiały, rozważa i planuje metody pracy oraz sposoby oceniania, 

obejmujące ocenę formującą i kształtującą. Zadanie to – nauczanie – najczęściej postrze-

gane jest jako pierwszoplanowy, podstawowy cel szkoły. Należy zauważyć, że jest ono 

realizowane w konkretnej placówce, którą można ujmować jako unikalny, dyna-

miczny system, charakteryzujący się określonym klimatem. Klimat szkoły oznacza 

zespół panujących w niej warunków fizycznych i międzyludzkich, w szczególności zaś 

wartości i normy oraz ustosunkowanie do nich uczestników życia szkolnego [1-3]. 

Nauczyciel pracuje z klasą, która jest grupą społeczną i jako taka posiada swoje normy 

oraz strukturę. Reguły obowiązujące w klasie mają swoje źródło w zewnętrznych 

uwarunkowaniach (np. regulamin szkoły) oraz w spontanicznie tworzonych przez dany 

zespół uczniowski zasadach postępowania, które nauczyciel powinien rozpoznać 

i uwzględnić. Jednocześnie jego działania są kierowane do konkretnego ucznia, którego 

funkcjonowanie, także szkolne, związane jest z całym szeregiem czynników, zarówno 

na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. 

W tradycyjnej myśli pedagogicznej i psychologicznej odróżniamy nauczanie 

i wychowanie [4], które są ze sobą nierozerwalnie związane. Nauczanie obejmuje 

oddziaływanie na sferę poznawczą człowieka, to znaczy nabywanie wiedzy i kompe-

tencji poznawczych, a wychowanie odnosi się do kształtowania osobowości, charakteru 

jednostki, czyli właściwości mających znaczenie dla jej interpersonalnego funkcjono-

wania, takich między innymi jak system wartości, kompetencje społeczne, inteligencja 

emocjonalna, empatia, porozumiewanie się itd. W myśl tego rozróżnienia można stwier-

dzić, że szkoła jako instytucja została powołana do realizowania celów należących do 

pierwszego obszaru, czyli do przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności 

poznawczych [5, 6 – Prawo oświatowe – Dz.U. 2020 poz. 910]. Wychowanie zostało 

sprowadzone do roli towarzyszącej nauczaniu, co znajduje odzwierciedlenie w progra-

mach profilaktyczno-wychowawczych szkoły podporządkowanych programom nau-

czania przedmiotowego. Powracając do rozważań o roli i zadaniach nauczyciela we 

                                                                
1 katra@psych.uw.edu.pl, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski. 
2 kmalek@psych.uw.edu.pl, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski. 
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współczesnej szkole, należy podkreślić, że nauczyciel obok nauczania powinien być 

świadomie zaangażowany w proces wychowawczy
3
.  

We współczesnych [7] ujęciach wychowania podkreśla się interpersonalny i dyna-

miczny charakter wychowania, oparty na budowaniu relacji z dzieckiem/ adolescentem, 

w której nauczyciel będzie dojrzałym, mądrym dorosłym, rozumiejącym potrzeby 

ucznia w danym wieku i dostosowującym swoje oddziaływania do jego możliwości 

w taki sposób, aby umożliwić mu możliwie najlepszy rozwój. Nauczyciel-wychowawca 

powinien zatem być wrażliwą i dającą wsparcie osobą, uważną na dobrostan ucznia, 

potrafiącą odpowiednio interpretować jego zachowania [8, 9]. W obszarze tym oczy-

wiste staje się również nawiązywanie współpracy z rodzicami uczniów, nie tylko 

w przypadku trudnych zachowań dziecka, ale też w promowaniu i wspieraniu jego 

rozwoju [10].  

Z całą pewnością powyższe kwestie nie wyczerpują listy zadań, z którymi codziennie 

w szkole spotyka się nauczyciel. Pamiętać należy również o konieczności podejmo-

wania wysiłku związanego z rozwojem zawodowym czy też obowiązkami wynikają-

cymi z funkcjonowanie w ramach rady pedagogicznej lub specjalistycznych zespołów. 

Te wstępne uwagi dają tylko pewien ogólny wgląd w obraz tego, jak złożony i wielo-

poziomowy powinien być zbiór kompetencji nauczyciela, aby mógł on dobrze i efek-

tywnie podejmować stojące przed nim zadania. 

Przygotowanie do zawodu nauczyciela najczęściej rozpoczyna się podczas studiów 

uniwersyteckich, gdy młoda osoba podejmuje decyzję o realizowaniu specjalizacji 

nauczycielskiej na danym kierunku. W ramach szkolenia zawodowego studenci przy-

gotowują się do nauczania czy też kierowania procesem uczenia się uczniów, realizując 

przedmioty z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania oraz z zakresu psy-

chologii. Wiedza i kompetencje psychologiczne są potrzebne w pracy z drugim człowie-

kiem, tym bardziej w pracy nauczyciela, który kształtuje umysły i osobowość swoich 

uczniów [11].  

Przygotowaniem psychologicznym przyszłych nauczycieli zajmuje się na Uniwer-

sytecie Warszawskim Wydział Psychologii, na którym został powołany Zespół ds. 

Edukacji Psychologicznej dla Specjalizacji Nauczycielskich. Celem działania Zespołu 

jest opracowanie spójnego programu z psychologii, obejmującego spójną listę/zbiór 

zagadnień, które należy omówić i zrealizować ze studentami, aby przygotować ich do 

efektywnego realizowania zadań zawodowych w przyszłości. Cel ten wydaje się tym 

bardziej istotny, gdyż, jak wskazują wyniki raportu opublikowanego przez Instytut 

Badań Edukacyjnych, młodzi nauczyciele przy zderzeniu z rzeczywistością szkolną 

często orientują się, jak bardzo są do niej nieprzygotowani [12, 13]. Wskazują na brak 

wiedzy i kompetencji potrzebnych do budowania właściwej relacji z uczniami (np. 

utrzymywanie dyscypliny w klasie), oceniają jako problematyczne swoje skłonności 

do oceniania uczniów w stereotypowy sposób, czują się przytłoczeni i bezradni 

w konfrontacji z problemami rodzinnymi i osobistymi uczniów, a także w obszarze 

w relacji rówieśniczych. Wszystko to sprawia, że realizowanie zadania związanego 

                                                                
3 Wychowanie w szerszym rozumieniu [31] jest procesem, który dokonuje się równocześnie z procesem 

nauczania. W tym ujęciu, nauczyciel nawet nieintencjonalnie uczestniczy w kształtowaniu osobowości, czyli 

w wychowaniu ucznia. Jest dla niego wzorem osobowym, który uczeń naśladuje, z którym się identyfikuje 

lub który odrzuca, co również wywołuje efekty wychowawcze.  
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z nauczaniem staje się dla młodych nauczycieli nie lada wyzwaniem i może być, 

i często jest przeżywane jako stan permanentnego stresu, który negatywnie wpływa na 

jakość wykonywanej pracy i efektywność nauczania [14, 15].  

W naszym rozumieniu wiele z kwestii, które wydają się kluczowe dla dobrego 

realizowania zawodu nauczyciela, znajduje się w obszarze wiedzy psychologicznej 

i związanych z nią kompetencji, obejmujących z jednej strony szeroko rozumianą pracę 

z uczniem, a z drugiej dotykających zagadnień psychoprofilaktyki zawodu. 

Realizacja celu Zespołu zbiegła się w czasie ze zmianami na poziomie legisla-

cyjnym. Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 wprowadzone zostały nowe 

standardy kształcenia przyszłych nauczycieli, w tym w zakresie psychologii i pedago-

giki, ustalające 90-godzinny program dla każdej z dziedzin.  

Opracowany przez nas plan w swoim założeniu jest spójną, hierarchicznie ułożoną 

całością, składającą się z trzech 30-godzinnych części. Co więcej został on skonstruo-

wany w taki sposób, aby był spójny na poziomie merytorycznym z treściami z zakresu 

pedagogiki, co ma umożliwić studentom integrowanie zdobytej wiedzy z obu dyscyplin. 

Podstawowym założeniem programu jest konieczność realizowania go w całości, 

w zaplanowany, ustrukturowany sposób. Kształcenie z zakresu psychologii dla studentów 

specjalizacji nauczycielskich rozpoczyna wykład, którego celem jest dostarczenie 

bardzo podstawowej wiedzy psychologicznej, koniecznej w zawodzie nauczyciela. 

Zapraszamy na tym etapie studentów do wejścia w świat naukowej wiedzy psycho-

logicznej, z którą nie mieli szansy zapoznać się na wcześniejszych etapach edukacji . 

Wykład jest pierwszym, niezwykle ważnym etapem całego kursu, ponieważ dostarcza 

fundamentu, na którym oparte zostały kolejne moduły.  

Kolejny z nich stanowią zajęcia seminaryjne, podczas których pogłębione i posze-

rzone zostaną zagadnienia przedstawione na wykładzie. Studenci zostają zaproszeni do 

refleksji nad aplikacyjną wartością przyswajanej wiedzy. Treści i zadania formułowane 

są w taki sposób, aby omawiana wiedza teoretyczna znajdowała swoje zastosowanie 

i odbicie w codziennej praktyce nauczycielskiej. 

Kolejny, trzeci moduł stanowią zajęcia warsztatowe, zintegrowane z praktykami, 

które studenci odbywają w szkołach. Na tym etapie realizacji programu niezwykle 

wyraźnie zaznacza się konieczność połączenia treści z zakresu pedagogiki z wiedzą 

psychologiczną. Celem warsztatów jest przyglądanie się przede wszystkim temu, 

w jaki sposób omawiane wcześniej treści mogą być aplikowane w szkolnej rzeczywi-

stości. Ważną ich część stanowi rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, poszukiwanie 

i rozwijanie przez uczestników kursu zasobów osobistych.  

Tytuł niniejszego artykułu oddaje więc ideę i strukturę całego programu, który 

zapewnić ma studentom możliwość nabycia konkretnej wiedzy (Wiedzieć! – Wykład), 

poddania jej analizie i rozpoznania możliwości zastosowania w konkretnym kontekście 

(Rozumieć! – Seminarium), a na końcowym etapie tworzyć okazje do jej zastosowania 

i budowania potrzebnych narzędzi, czyli kompetencji i umiejętności (Warsztat – 

Potrafić!). Kolejne części tekstu poświęcone są przedstawieniu poszczególnych modu-

łów programu. 
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2. Wiedzieć! 

Wiedzieć, w tym przypadku oznacza – mieć wiedzę naukową w zakresie psycho-

logii jako nauki o człowieku. Prezentację programu wykładu rozpoczniemy od uzasad-

nienia, po co nauczycielowi wiedza z zakresu psychologii. Wzorcowy nauczyciel 

często postrzegany jest jako osoba, która swój zawód traktuje jako powołanie, jest 

empatyczna, gromadzi, refleksyjnie opracowuje oraz przetwarza swoje doświadczenia 

zawodowe i pozazawodowe, tak, aby jak najlepiej służyły jej w pracy. Pojawia się 

zatem pytanie generalnej natury – pytanie o pewnego typu porozumienie, twórcze 

i efektywne połączenie psychologii z wiedzą o procesie nauczania szkolnego, czyli 

dydaktyką i metodyką nauczania [16, 17]. Powodów, dla których koalicja ta jest tak 

ważna, jest kilka.  

Zaprezentowany powyżej, wzorzec roli nauczyciela jest postulowany, ale w rzeczy-

wistości nieczęsto spotykany. Wiemy, jak zawód nauczyciela jest trudny psycholo-

gicznie, jak rozległych kwalifikacji merytorycznych, dydaktycznych oraz społecznych 

wymaga [18, 15]. Wiemy, że niesie ze sobą zagrożenie wypaleniem zawodowym, 

obniżoną satysfakcję, mniejsze zaangażowanie w wykonywaną pracę. Przynosi to nega-

tywne konsekwencje zarówno dla uczniów, jak i samych nauczycieli [19]. Wiedza 

psychologiczna może stanowić dodatkowe, ważne narzędzie wspierające nauczyciela 

w realizowaniu jego wyzwań zawodowych.  

Ponadto, najważniejszą funkcją wiedzy naukowej, naszym zdaniem, jest jej rola 

jako standardu dla naszych przekonań, subiektywnych doświadczeń, wiedzy potocznej, 

ograniczeń w dostępie do konkretnych faktów i prawidłowości odkrywanych przez 

naukowców. Należy tutaj zaznaczyć, że wiedza naukowa jest zjawiskiem dynamicz-

nym, płynnym, wciąż zmieniającym się, ale jej tworzenie bazuje na badaniach, które 

powinny spełniać ściśle określone rygory metodologiczne. Nie oczekujmy zatem, że 

twierdzenia tworzące dany system wiedzy, będą niezmienne, lecz ufajmy, że jest to 

najlepsze z możliwych narzędzie poznawania rzeczywistości.  

Psychologia bez wątpienia jest dziedziną nauki. Dostarcza nam wiedzy na temat 

przebiegu procesów psychicznych człowieka i uwarunkowaniach ludzkiego zachowania. 

Pozwala rozpoznać wielość czynników wyznaczających dane zachowanie, podkre-

ślając jednocześnie znaczenie kontekstu (otoczenia) i indywidualnych uwarunkowań 

jednostki. Tą wiedzą, w zakresie podstawowym i naszym zdaniem niezbędnym, prag-

niemy się podczas tego kursu i wykładu podzielić. Po tym wprowadzeniu, przejdziemy 

do prezentacji programu wykładów dla przyszłych nauczycieli, jego założeń, celu oraz 

treści.  

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy psychologicznej na temat istoty i przebiegu 

procesów poznawczych i funkcjonowania osoby uczącej się (ucznia/wychowanka) 

w danym kontekście i środowisku społecznym, przede wszystkim w szkole, ale też 

nauczyciela jako osoby organizującej proces uczenia się ucznia. Towarzyszenie
4
 

uczniowi w procesie uczenia się, wymaga zrozumienia, kim jest człowiek, z którym 

współpracujemy, jakie ma potrzeby, jakie możliwości na tle rozwoju, przekonania np. 

                                                                
4 Świadomie jest tu mowa o towarzyszeniu w uczeniu się, a nie o nauczaniu czy byciu nauczanym. Uczeń jest 

bowiem podmiotem w tym procesie – jego aktywność umysłowa jest warunkiem koniecznym, aby pojawiły 

się efekty uczenia się. Zresztą nauczanie jest właśnie skierowane na wywołanie zmian w umysłach uczniów 

[16]. 
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na temat swojej sprawczości czy inteligencji. Program wykładu powinien zatem 

obejmować wiedzę na temat funkcjonowania psychicznego człowieka, mechanizmów 

i prawidłowości uczenia się przez określoną jednostkę (o takiej a nie innej charak-

terystyce psychologicznej), w danym okresie życia i w danym kontekście. Oznacza to, 

że nauczyciel potrzebuje wiedzy na temat „normatywnego” ucznia, którego rozwój 

mieści się w szeroko rozumianej normie, ale też ucznia o nietypowym rozwoju, jak 

również o powszechnie występujących problemach w zachowaniu ucznia, które stano-

wią istotny element kontekstu nauczania. Można innymi słowami wyrazić tę myśl – to 

nauczyciel jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój i proces uczenia się 

ucznia w edukacji szkolnej. Jego zadaniem jest rozpoznanie, z jakim uczniem pracuje, 

jakie są jego potrzeby i możliwości, i jak je „wykorzystać” w procesie nauczania [20-22].  

Przejdziemy teraz do szczegółowego przedstawienia programu wykładu
5
. Kurs 

zaczyna się od rozważań na temat tego, czy psychologia jest dziedziną nauki i jakie 

argumenty za tym przemawiają. Warto, aby odpowiedź na to pytanie została zilustro-

wana przykładową teorią psychologiczną, zweryfikowaną empirycznie. Ponadto, 

w ramach tego wykładu warto zwrócić uwagę na rolę bazowych założeń na temat natury 

ludzkiej, leżących u podłoża danej teorii czy koncepcji i nawiązać do fundamentalnych 

założeń na temat siebie i świata, które każdy z nas posiada. Nie są one najczęściej 

w pełni uświadomione ani poddawane krytycznej refleksji, a stanowią pierwszy filtr 

w procesie percepcji i nabywania doświadczeń osobistych [23]. Na tym wykładzie 

zaleca się także schematyczne przedstawienie głównych dziedzin/obszarów badań 

psychologicznych ze wskazaniem, które z nich są szczególnie ważne w edukacji. 

Kolejny obszar zagadnień, to wiedza o podstawowych procesach psychicznych, 

potrzebna do zrozumienia, jak ludzie spostrzegają świat i siebie, jak myślą, co czują 

i jakie właściwości indywidualne mają znaczenie dla przebiegu tych procesów oraz ich 

wzajemnych powiązań. Będzie też mowa o temperamencie, osobowości, procesach 

poznawczych i emocjonalnych z zaakcentowaniem różnic indywidualnych.  

Człowiek jest istotą zmieniającą się wraz z wiekiem, wraz z nabywanym doświad-

czeniem oraz w zależności od środowiska, sytuacji czy kontekstu. Poznanie mechani-

zmów tych zmian – praw uczenia się, nie tylko w obszarze instytucjonalnej edukacji, 

ale też uczenia się społecznego, samokontroli czy samoregulacji, jak również wzbu-

dzania i utrzymywania motywacji odpowiedzialnej za ich trwanie są przedmiotem 

kolejnych wykładów.  

Następny blok stanowi wiedza z zakresu psychologii rozwojowej. Ideą tej grupy 

wykładów jest przekazanie wiedzy o rozwoju człowieka na przestrzeni całego życia, ze 

szczególnym naciskiem na rozwój dziecka w wieku szkolnym do późnej adolescencji.  

We wprowadzeniu była mowa o znaczeniu kontekstu dla zrozumienia i wyjaśniania 

ludzkiego zachowania. Temu zagadnieniu zostaną poświęcone kolejne spotkania, na 

których będą podjęte rozważania na temat tego, że człowiek jest istotą społeczną oraz 

tego, jak staje się członkiem danej społeczności (grupy społecznej) i uczestnikiem 

danej kultury. Bycie wśród innych i z innymi wymaga kompetencji komunikacyjnych, 

                                                                
5 Warto zauważyć, że tematy wykładów zostały sformułowane nieprzypadkowo w postaci pytań, np. Czy 

psychologia jest nauką? Tkwi w oczekiwanie, że student uzyska od wykładowcy odpowiedź na zawarte 

w tytule pytanie. I, że po wykładzie, będzie mu powiedzieć, czy uzyskał pełną (przekonującą, wystarczającą) 

odpowiedź, czy też jej nie uzyskał lub odpowiedź jest niepełna.  
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zdobywanych na przestrzeni życia. Psychologia zgromadziła obszerną wiedzę na tym 

polu i jej znajomość jest naszym zdaniem niezbędna nauczycielowi w jego pracy 

zawodowej. W tym obszarze mieści się także wiedza o socjalizacji i wychowaniu 

w ujęciu psychologicznym.  

Dwa ostatnie wykłady mają być poświęcone także rozwojowi, ale ujmowanemu 

z perspektywy kryzysów rozwojowych, które, gdy mają przebieg łagodny lub umiar-

kowanie nasilony, są zjawiskiem normatywnym. W zależności od ich nasilenia mogą 

wywoływać zachowania problemowe o lekkim charakterze, mogące nawet pełnić pozy-

tywną funkcję z perspektywy całokształtu rozwoju dziecka (jak np. osiąganie autonomii 

emocjonalnej czy poznawczej w okresie dorastania). Mogą jednak prowadzić także do 

poważnych zakłóceń w przebiegu rozwoju. Wiedza o kryzysach rozwojowych i ich 

rozumienie pozwala nauczycielom i rodzicom lepiej, z psychologicznego punktu 

widzenia, reagować na przejawy tzw. niesubordynacji – na zachowania trudne do zaak-

ceptowania przez dorosłych, ale niekoniecznie szkodliwe dla rozwoju wychowanka 

[20, 21].  

W praktyce pedagogicznej nauczyciel pracuje również z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i o nich będzie także mowa na tych wykładach.  

Uczęszczanie na opisane wykłady ma prowadzić do przyswojenia podstawowych 

pojęć psychologicznych i wiedzy o mechanizmach psychologicznych w ujęciu roz-

wojowym oraz związków, pomiędzy wiedzą a praktyką pedagogiczną i dydaktyczną. 

Jednocześnie powinno przyczynić się do kształtowania postawy rozumiejącej, pełnej 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, który jest „wytworem” nie tylko własnej 

woli, ale który podlega różnorodnym siłom wewnętrznym i zewnętrznym, nie do końca 

możliwym do kontrolowania. Proces poznawania siebie i innych trwa całe życie 

i można, a nawet warto, poddawać go refleksji. Nie wątpimy, że jest to jedna z pod-

stawowych kompetencji nauczyciela, której świadome kształtowanie ma rozpocząć się 

podczas proponowanych przez nas zajęć wykładowych. 

3. Zrozumieć! 

Kolejna część kursu z psychologii w naszej propozycji ma być prowadzona w formie 

seminarium, które stwarza przestrzeń dla omówienia podjętych na wykładzie treści, na 

dyskusję studentów, na wyrażenie swojego zdania i sposobu rozumienia poszczegól-

nych pojęć i zagadnień. Jest to inna forma uczenia się, wykraczająca poza asymilację 

wiedzy. Seminarium umożliwić ma studentom integrację i pogłębione rozumienie treści 

teoretycznych, poprzez wnikanie w sedno danego pojęcia, koncepcji czy teorii oraz 

poprzez aktywne jej porządkowanie pod względem zasady nadrzędności i podporząd-

kowania w obrębie określonej kategorii pojęć i stwierdzeń oraz ich wzajemnej 

zależności i ważności z perspektywy użyteczności w pracy nauczyciela. Przedmiotem 

dyskusji mają być nie tylko treści z wykładu, ale także wskazana literatura i przykłady 

„z życia”.  

Proponujemy cztery bloki tematyczne po zajęciach wprowadzających, poświęconych 

rozważaniom na temat psychologii jako nauki i jej przydatności w pracy nauczyciela 

na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń w roli ucznia.  

Pierwszy z nich dotyczy nauczyciela, jego zadań edukacyjnych i wychowawczych 

z perspektywy formalnego lidera klasy oraz jako osoby mającej własne oczekiwania, 

stereotypy na temat roli zawodowej. Wiadomo, że wszystkie te uwarunkowania rzutują 
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na funkcjonowanie osoby będącej nauczycielem [13, 26]. Wiele wiemy o znaczeniu 

i formie sprawowania przywództwa w szkole zarówno na szczeblu dyrektora, jak i na 

poziomie nauczyciela pracującego z klasą. Istnieje także bogata wiedza o porozumie-

waniu się i sztuce komunikacji [27, 28], którą przyszli nauczyciele powinni opanować, 

ale także przetworzyć na głębszym poziomie, aby wpisała się w ich schematy myślenia 

i wyznaczała styl ich funkcjonowania.  

Ważnym tematem dotyczącym nauczycieli jest także psychoprofilaktyka wypalenia 

zawodowego. Zjawisko wypalenia jest niekorzystne zarówno dla osoby, której dotyczy, 

jak i dla adersatów jej oddziaływań. Zanim dojdzie do rozwinięcia się pełnego spektrum 

objawów w nasileniu uniemożliwiającym dalsza pracę, jej jakość pogarsza się stop-

niowo, powodując wiele niekorzystnych następstw dla rozwoju uczniów. Istotne jest 

zatem, aby warunki pracy zapewniały w najlepszy możliwy sposób poczucie bezpie-

czeństwa nauczycielom. W tym obszarze rola dyrektora jako lidera jest wiodąca [29, 

30]. Poważnym wyzwaniem w pracy nauczyciela są także kontakty z rodzicami 

uczniów. Umiejętności społeczne i komunikacyjne są ważne dla radzenia sobie w tej 

sferze [31]. Konkludując, w opisywanym bloku tematycznym znajdują się treści, mające 

nie tylko dostarczać niezbędnej wiedzy o procesach uczenia się i nauczania, kompetencji 

komunikacyjnych i społecznych. Celem seminarium będzie także uwrażliwienie 

przyszłych nauczycieli na trudności i zagrożenia, przed którymi mogą się świadomie 

chronić, dbając o swój dobrostan i jakość wykonywanej pracy. 

Tematem kolejnej serii zajęć jest uczeń jako osoba ucząca się w instytucji powo-

łanej do edukacji młodego pokolenia. Poruszane są tutaj zagadnienia związane z roz-

wojem poznawczym i emocjonalnym dziecka w poszczególnych fazach życia. Ważnym 

wątkiem jest fakt, że uczeń jest częścią grupy formalnej (klasy) oraz grupy niefor-

malnej, która tworzy się spontanicznie. Poznanie i zrozumienie dynamiki grupy spo-

łecznej, jej formowania się, ról podejmowanych przez jej członków, pomaga zrozu-

mieć zachowania jednostki w tym kontekście. Uczeń spędza w szkole wiele godzin nie 

tylko jako osoba ucząca się, ale też jako jednostka należąca do określonej grupy spo-

łecznej, która wpływa na jego postawy, zachowanie, cele i wybory [32]. Uwzględ-

nianie tej perspektywy jest istotne dla zrozumienia osiągnięć ucznia, ale także dla 

zrozumienia jego indywidualnej ścieżki rozwoju.  

Podstawowym środowiskiem dziecka jest jego rodzina, a relacja z rodzicami 

stanowi główny nurt procesu wychowawczego. Wynika z tego, że praca z uczniem 

powinna także uwzględniać kontakty z jego rodzicami. Mogą oni przyjmować różne 

postawy wobec szkoły i w różnym stopniu angażować się w wychowanie dziecka [33]. 

W zależności od prawidłowości funkcjonowania rodziny dziecko może uzyskiwać od 

rodziców uwagę i wsparcie lub też być osamotnione w swoich codziennych zmaga-

niach. Pewne rodziny stwarzają dziecku korzystne warunki do rozwoju, inne nie mają 

wystarczających zasobów, aby sprostać temu zadaniu. Zrozumienie zachowania 

dziecka i sposobu realizowania przez nie zadań i obowiązków szkolnych nie może być 

pełne bez zrozumienia znaczenia rodziny w życiu ucznia jako środowiska życia 

i rozwoju oraz jako głównego miejsca socjalizacji i świadomego, intencjonalnego 

wychowania. Znajomość i rozumienie, czym jest rodzina i jaką rolę pełni w rozwoju 

dziecka jest zatem niezbędne dla kompetentnego nauczyciela. Ponadto rodzice ucznia 

są obecni w procesie edukacji szkolnej [34]. Umiejętność komunikowania się z nimi, 
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nawiązywania relacji w celu współpracy w realizacji zadań i pokonywaniu trudności 

szkolnych dziecka są ważne, potrzebne w pracy nauczyciela.  

Zaplanowano także blok zajęć poświęconych relacji uczeń – nauczyciel. W ich 

trakcie studenci będą uczyć się, czym jest relacja, od jakich czynników zależy jej 

przebieg, jakość i efektywność. We współczesnych ujęciach wychowania podkreśla się 

wagę relacji dla przebiegu procesu wychowania, ale też uczenia się [35]. Jednocześnie 

wiedza teoretyczna na temat relacji będzie stosowana do analizy relacji znanych 

studentom z obserwacji lub/i osobistego doświadczenia.  

Szkoła jest instytucją, którą można traktować jako system złożony z różnych 

podsystemów – dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, personel pomocniczy – w całości 

należących do niego albo częściowo (jak np. rodzice uczniów). Jednocześnie szkoła 

należy do szerszego systemu społecznego, w którym szczególnego znaczenia nabiera 

samorząd lokalny jako jednostka nadrzędna i finansująca szkołę, kuratorium, sprawujące 

pieczę nad jakością nauczania oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pełniąca 

funkcję wspierającą w rozwiązywaniu problemów uczniów. Taka struktura wymaga 

określonych umiejętności od nauczyciela, w szczególności kompetencji w zakresie 

porozumiewania się i współpracy z innymi nauczycielami, dyrekcją oraz rodzicami jak 

również z psychologiem szkolnym lub specjalistami zatrudnionymi w poradni [36-38]. 

Uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych ma doprowadzić do pogłębienia wiedzy 

zdobytej na wykładzie, w niektórych aspektach do jej poszerzenia oraz nabycia 

umiejętności jej stosowania przy analizie zjawisk edukacyjnych w ich całej złożoności 

i z różnych perspektyw. Seminarium jest także okazją do wyrażania swoich sądów, 

zadawania pytań i prowadzenia dyskusji, debaty. Ma sprzyjać rozwijaniu zdolności do 

analizy psychologicznej danego wycinka rzeczywistości oraz do tworzenia syntezy 

w celu formułowania wniosków na ogólniejszym poziomie, będących podstawą 

wytycznych dla własnej pracy pedagogicznej nauczyciela oraz służących wsparciu 

dziecka/ucznia. 

4. Potrafić! 

Moduł ten stanowi trzecią, ostatnią i najbardziej praktyczną część omawianego 

programu. Zajęcia zaprojektowane są w formie warsztatów, podczas których studenci 

będą mieli okazję do rozpoznania i ćwiczenia własnych kompetencji koniecznych do 

efektywnego podejmowania zadań nauczyciela. To, co jest szczególnie istotne to taki 

sposób prowadzenia zajęć, który będzie wprost nawiązywać do wiedzy zdobytej przez 

studentów podczas wykładu i seminarium. Zakładamy, że na tym etapie programu jego 

uczestnicy będą rozumieli już, czym jest rzetelna wiedza psychologiczna i dlaczego 

w praktyce nauczycielskiej jest tak ważna. Zajęcia warsztatowe mają na celu dostar-

czenie okazji do jej zastosowania oraz rozpoznawania tych obszarów osobistych, które 

stanowią zasoby do pracy w szkole a także tych, które trzeba rozwijać. 

Zajęcia mają charakter czysto warsztatowy. Bazują na dostarczanych przez prowa-

dzącego sytuacjach szkolnych, a także na własnych doświadczeniach studentów – 

zarówno osobistych, które zdobywali jeszcze jako uczniowie, jak i tych, o które wzbo-

gacili się w trakcie praktyk w szkole podczas studiów. Celem takiego sformułowania 

zajęć jest stworzenie okazji do budowania umiejętności autorefleksji oraz poszerzania 

samoświadomości przyszłych nauczycieli poprzez zapraszanie uczestników warsztatu 

nie tylko do ćwiczenia umiejętności podczas kolejnych aktywności, ale także do 
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obserwowania tego, jak doświadczają siebie w proponowanych symulacjach. Jesteśmy 

zdania, że jest to jedna z kluczowych kompetencji w pracy nauczyciela, której rozwi-

janie powinno rozpocząć się jeszcze przed wejściem w progi szkoły.  

Mamy nadzieję, że zastosowane formy pracy na zajęciach będą sprzyjały podejmo-

waniu refleksyjnej praktyki nauczycielskiej (ang. reflective practice) [39], która jest 

niezbędnym warunkiem budowania zaangażowania, a zarazem czynnikiem wspoma-

gającym dobrostan nauczyciela [40]. Chciałybyśmy także, aby przyszli nauczyciele 

mogli odkryć wartości płynące ze współpracy w grupie i aby mieli okazję do doświad-

czenia satysfakcji ze wspólnego wysiłku w poszukiwaniu dobrych praktyk i budowania 

głębszego rozumienia sytuacji szkolnych. Takie doświadczenia własne, jak zakładamy, 

powinny być pomocne w poszukiwaniu i korzystaniu z superwizji nauczycielskich 

wtedy, gdy będą już pracować w zawodzie. 

Warsztat podzielony został na trzy, zróżnicowane objętością bloki tematyczne. 

Pierwszy z nich, obejmujący w sumie 5 spotkań, poświęcony jest kontekstowi pracy 

nauczyciela z uczniem. Koncentrować się będzie na budowaniu relacji z uczniem 

w różnym wieku. Oznacza to, że podczas zajęć ćwiczyć będziemy umiejętności rozpo-

znawania, wcześniej poznanych zachowań dzieci charakterystycznych na danym etapie 

rozwoju a także to, w jaki sposób należy na nie adekwatnie reagować. W tym bloku 

poświęcimy także czas na to, aby praktycznie zająć się specyfiką pracy z klasą szkolną 

(grupą) oraz budowaniem świadomości wokół zachowań nauczyciela, które składają 

się na określony styl kierowania klasą [41]. 

Pięć kolejnych spotkań w ramach tego modułu stanowi podstawowy trening komu-

nikacji interpersonalnej. Uczestnicy kursu będą mieli okazję obserwować podczas 

zajęć siebie oraz kolegów i identyfikować podstawowe zjawiska procesu porozumie-

wania się
6
 (np. poziom spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej), nabywać 

i ćwiczyć umiejętności związane z aktywnym słuchaniem, rozpoznawać i rozwijać 

zachowania związane z asertywnością, budować świadomość znaczenia własnych pro-

cesów poznawczych i emocjonalnych dla nadawania i interpretowania komunikatów 

[27]. Do ćwiczonych kompetencji komunikacyjnych, mają należeć także umiejętności 

konstruktywnego reagowania w sytuacji konfliktu oraz kompetencje w zakresie udzie-

lania informacji zwrotnych zarówno uczniom, w kontekście procesu nauczania, jak  

i w relacjach z osobami zaangażowanych w życie szkoły. Ta część zajęć ma na celu 

dostarczenie bardzo konkretnych narzędzi porozumiewania się, możliwych do zastoso-

wania od pierwszych dni pracy z uczniem, jego rodzicami i innymi członkami rady 

pedagogicznej. Jednocześnie uczestniczenie w proponowanych aktywnościach może 

być znaczącym doświadczeniem we własnym rozwoju osobistym, a często także 

pierwszym zetknięciem uczestników z taką formą pracy, której autorefleksja stanowi 

znaczącą część. Mamy też nadzieję na to, że podczas tej części warsztatu uczestnicy 

będą mogli poddać pogłębionej refleksji zagadnienie asymetrii relacji nauczyciela 

i wychowanka i, w związku z tym, uznać znaczenie podejmowania nieustającego 

wysiłku rozwoju własnych kompetencji interpersonalnych. Postawa ciekawości, odpo-

wiedzialności i chęci rozwoju w tym obszarze przekłada się bowiem bezpośrednio na 

efektywność pracy nauczyciela oraz na jego dobrostan [42, 43].  

                                                                
6 W psychologii pojęcia komunikacja i porozumiewanie się są stosowane zamiennie.  
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Ostatnia część opisywanych zajęć poświęcona jest promowaniu dobrych praktyk 

i budowaniu współpracy z innymi specjalistami zaangażowanymi potencjalnie w pracę 

z uczniem, takimi jak psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, 

pracownicy OPS-u, kuratorzy czy Policja. Odrębne zajęcia dotyczyć będą współpracy 

nauczyciela z psychologiem szkolnym – zarówno w odniesieniu do dziecka, jak 

i osoby samego nauczyciela. Zgodnie z postulowanym przez nas modelem, także nau-

czyciel staje się „klientem” szkolnego psychologa. Kontakt tych dwóch specjalistów 

najczęściej skupiony bywa wokół problemów „z dzieckiem”. Celem zajęć byłoby 

jednak uświadomienie osobom stojącym na progu nauczycielskiej kariery zasadności 

i korzyści mogących płynąć z kontaktu, w którym to nauczyciel, jego sposób i wysiłki 

rozumienia dziecka, poddawane są wspólnej refleksji [40]. Współpraca ta przybierać 

może oczywiście różne formy superwizji lub konsultacji nauczycielskich, lecz jako 

forma wsparcia nauczyciela stanowi także znaczący element psychoprofilaktyki proble-

mów zawodowych [44, 38, 44, 46]. Przyglądając się swoim doświadczeniom z praktyk 

oraz bazując na obserwacjach środowiska szkolnego, z którym studenci mieli kontakt, 

identyfikować będziemy czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed wypaleniem 

zawodowym. 

Podczas ostatnich zajęć, kończących cały, opracowany przez nas cykl uczestnicy 

zachęcani będą do pogłębionej refleksji na temat swoich zasobów i kompetencji oraz 

takich obszarów, które warto jest rozwijać. 

5. Zakończenie 

Przedstawiony program kursu z psychologii dla przyszłych nauczycieli, którzy 

zdobywają wiedzę i umiejętności na Uniwersytecie Warszawskim ma być realizowany 

podczas 90 godzin. Z perspektywy zakresu wiedzy psychologicznej, prawidłowości 

w zakresie nabywania określonych kompetencji jest to znikoma ilość czasu, w ramach 

którego zostały uwzględnione treści, naszym zdaniem, niezbędne a zarazem podstawowe 

w realizowaniu nauczycielskiej profesji. Celem tych zajęć jest przede wszystkim 

wytworzenie u studentów postawy refleksyjno-krytycznej wobec swojej wiedzy, którą 

należy nieustannie weryfikować, odświeżać, pogłębiać. Drugim, niemniej ważnym 

zadaniem, jest stworzenie warunków do zdobycia lub/i rozwijania własnych kompe-

tencji emocjonalno-społecznych, niezbędnych w pracy z drugim człowiekiem, a tym 

bardziej w pracy z dzieckiem, osobą rozwijającą się, która w toku nauczania i wycho-

wania przygotowuje się do samodzielnego życia w przyszłości, w dorosłości. Dorosłość 

oznacza zdolność do wzięcia odpowiedzialności za swoje codzienne i życiowe wybory. 

W proponowanym programie doceniamy trudną rolę nauczyciela, której sprawowanie 

wymaga umiejętności dbania o higienę psychiczną, jak i fizyczną, budowania i odbudo-

wywania swoich zasobów indywidualnych oraz społecznych, w celu osiągania wysokiej 

jakości swojej pracy, ochrony przed frustracją, zniechęceniem i wypaleniem zawodo-

wym – inaczej mówiąc, dbania o swój jak i innych dobrostan [47].  

Wiele zależy od nauczyciela i jego właściwości, osobowości, systemu wartości, 

preferencji, które można i warto rozwijać, wiele też od kontekstu społecznego – 

klimatu szkoły, przyjaznych relacji z kolegami, dyrektora jako przywódcy oraz współ-

pracy z rodzicami. Chcemy, aby przyszli nauczyciele stali się nie tylko kompetentnymi 

fachowcami w zakresie uczenia się uczniów, ale także, aby umieli budować satysfak-
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cjonujące relacje z innymi ludźmi – bez nich bowiem zarówno efekty ich pracy, jak 

i satysfakcja z wykonywania zawodu nie będą wystarczająco gratyfikujące [48].  

Intencją przedstawionego tekstu jest nawiązanie z teoretykami i praktykami – 

nauczycielami, psychologami, pedagogami, rodzicami uczniów – dialogu, rozumia-

nego jako wymiana myśli i doświadczeń – na temat wiedzy i kompetencji potrzebnych 

osobom pracującym w systemie oświaty, z perspektywy tych, którzy do tego systemu 

należą oraz tych, którym edukacja w naszym kraju nie jest obojętna. Zapraszamy 

i zachęcamy zainteresowanych do kontaktu mailowego z autorkami artykułu. 
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Wiedzieć, rozumieć, potrafić! Nauczanie psychologii przyszłych nauczycieli 

Streszczenie 

W zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej przed nauczycielami, uczniami i rodzicami pojawiają się 

coraz to nowe wyzwania. Konieczne staje się ciągłe nabywanie wiedzy i rozwijanie różnorodnych kompe-

tencji. Jednocześnie młodzi nauczyciele, stający u progu kariery wskazują, że nie czują się wystarczająco 

przygotowani do mierzenia się ze szkolną codziennością (IBE).  

Powody te stały się motywacją do opracowania spójnego programu z zakresu psychologii dla studentów 

specjalizacji nauczycielskich Uniwersytetu Warszawskiego, który w przeważającym stopniu realizowany 

jest przez Wydział Psychologii UW. 

Niniejszy artykuł prezentuje główne założenia programu nauczania psychologii na kierunkach nauczyciel-

skich UW, uwzględniając refleksję nad oczekiwanymi efektami kształcenia. 

Jego główne cele obejmują przekazanie podstawowej, rzetelnej wiedzy psychologicznej wraz z jej aplikacją 

w środowisku szkolnym oraz umożliwienie rozwoju kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela. Prze-

widywana liczba godzin (90 godzin) podzielona została na trzy, kolejno następujące po sobie w trakcie 

studiów moduły (każdy po 30 godzin): 1) wykład, na którym przekazana będzie studentom podstawowa 

wiedza na temat kluczowych zagadnień psychologicznych w pracy nauczyciela; 2) seminarium, podczas 

którego możliwa będzie refleksja nad przyswojonymi już treściami i odniesienie posiadanej wiedzy do 

realnych sytuacji szkolnych; oraz 3) ćwiczenia – zajęcia zintegrowane z programem praktyk szkolnych, na 
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których studenci rozwijać będą kompetencje konieczne do pracy w szkole – z uczniem, rodzicem, innymi 

nauczycielami, a także takie, które będą pomocne w świadomym i aktywnym troszczeniu się o własny 

dobrostan.  

Celem artykułu jest prezentacja opisanego programu. Mamy nadzieję na rozpoczęcie dialogu z innymi specja-

listami zaangażowanymi w problemy edukacji i praktykami, mierzącymi się ze szkolną codziennością.  

Słowa kluczowe: nauczyciel, edukacja nauczycieli, psychologia dla nauczycieli, kompetencje nauczycieli, 

rozwój zawodowy nauczycieli 

To know, to understand, to be competent. Teaching psychology to future teachers 

Abstract 

In the changing educational reality, teachers, students and parents are constantly facing new challenges. 

Therefore it becomes necessary to continuously acquire new knowledge and develop various competences. 

At the same time, young teachers who are on the threshold of their careers indicate that they do not feel 

sufficiently prepared to face school day-to-day life (IBE).  

These reasons have become the motivation to develop a coherent programme in the field of psychology for 

students of the teaching specialisations at the University of Warsaw. It is mostly carried out by the Faculty 

of Psychology. 

This article presents the main assumptions of the curriculum of teaching psychology at the faculties of the 

University of Warsaw, including reflection on the expected learning outcomes. 

The main objectives of the programme are to provide basic, reliable psychological knowledge, its 

application in the school environment and the possibility to enable the students to develop competences 

necessary for everyday teacher's work. The expected number of hours (90 hours) has been divided into 

three consecutive modules (30 hours each): 1) a lecture, during which students will be given basic 

knowledge of key psychological issues in the teacher's work; 2) a seminar, during which it will be possible 

to reflect on the already assimilated content and relate previously acquired knowledge to real school 

situations; and 3) workshop – activities integrated with the school internship programme. During this 

module students will develop the interpersonal competencies necessary for work at school – with the 

student, the parent, other teachers, as well as those that will be helpful in taking aware and active care of 

their own well-being.  

The purpose of the article is to present the described programme. We hope to start a dialogue with other 

specialists involved in education and practitioners that face school day-to-day life. 

Keywords: teacher, teacher education, psychology for teachers, teacher competences, professional 

development of teacher 



 

143 

Beata Czuba
1
 

Solidarność społeczna Polaków w czasie pandemii 

1. Wstęp 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 poddaje próbie zdolność zbiorowości do 
współdziałania, do pomocy najsłabszym, do troski o wspólne dobro     bezpieczeństwo 
zdrowotne. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni [1] – słowa 
przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) często są przywoływane 
w kontekście dystrybucji szczepionek na COVID-19 i dyskusji na temat sprawiedli-
wego jej podziału pomiędzy kraje na całym świecie. Społeczna i moralna solidarność 
ludzi od dawna znajduje się w polu zainteresowań socjologii, psychologii społecznej, 
antropologii, prymatologii, a ostatnio także kognitywistyki. W czasach pandemii jeszcze 
bardziej niż wcześniej uświadamiamy sobie, jak ważna dla przetrwania zbiorowości 
jest współpraca. Zmiana społeczna, której znakiem jest między innymi indywidualizm, 
zrodziła zainteresowanie autonomią jednostki, indywidualnym rozwojem, separowaniem 
się ludzi od wspólnot rodzinnych i lokalnych. W społeczeństwach tradycyjnych przy-
należność do tych wspólnot była podstawą budowania tożsamości indywidualnej 
i kolektywnej. Obecnie konstrukcja spójnej tożsamości nie wymaga identyfikacji z żadną 
trwałą grupą. „Dryfowanie pomiędzy” jest stałym doświadczeniem ludzi niezwią-
zanych z żadnym kolektywem, nieodczuwających lojalności i przywiązania. Anthony 
Giddens opisuje kategorie mające znaczenie w procesie budowania tożsamości współ-
czesnego człowieka: indywidualizm vs kolektywizm, autonomia vs zależność, unifi-
kacja vs fragmentacja doświadczenia [2]. Wpływają one na zachowania ludzi w czasie 
pandemii. Obserwujemy (w dużej mierze dzięki przekazom mediów) przykłady działań 
mających na względzie dobro wspólnoty (zbiorowości). Nie mniej często opisywane są 
zachowania nastawione na osiągnięcie partykularnych korzyści i łamanie zasad. Przy-
kładem pozytywnych przejawów solidarności społecznej było masowe szycie maseczek 
ochronnych na początku pandemii [3], pomoc restauratorów skierowana do personelu 
medycznego – oferowanie im posiłków [4], pomoc osobom niepełnosprawnym [5] 
udział wolontariuszy zgłaszających się do domów opieki społecznej, w których brakuje 
personelu [6]. Z drugiej strony, stale pojawiają się przykłady braku solidarności    
przedsiębiorcy, którzy chcieli zarobić na sprzedaży maseczek niespełniających warun-
ków bezpieczeństwa (bez wymaganych atestów) [7], nienoszenie maseczek przez ludzi 
kwestionujących sens tego zabezpieczenia [8] czy też negujących fakt istnienia pan-
demii [9], korzystanie ze szczepionki na koronawirusa poza ustaloną kolejnością [10], 
korzystanie z przywilejów, jakie daje władza i unikanie ograniczeń wprowadzonych 
przez rząd [11]. Podczas pandemii media nagłaśniają wiele przykładów świadczących 
o istnieniu tzw. pomostowego, inkluzywnego (włączającego) kapitału społecznego. 
Obok tych doniesień nie brakuje przykładów zachowań egoistycznych, nastawionych 
na partykularne potrzeby lub na działania kierowane do grup własnych (kapitał 
ekskluzywny). Cechy współczesnej kultury sprzyjają występowaniu tych sprzeczności. 
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Komunikowanie się przez Internet sprawia, że łatwo uruchamiany jest inkluzywny 
kapitał społeczny. Z drugiej strony Internet może sprzyjać wykluczaniu, poprzez 
rozpowszechnianie stereotypów czy nieprawdziwych informacji. To podwójne    
„Janusowe oblicze”     pandemii, widać także w badaniach sondażowych. Respondenci 
deklarują, że boją się pandemii, jednocześnie wielu z nich kwestionuje potrzebę 
noszenia maseczek ochronnych lub nie wie, kogo chroni maseczka [12, 13].  

Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie: „Jaki jest mechanizm solidarności 
społecznej Polaków w czasie pandemii?”.  

Pytania szczegółowe są następujące:  

 Jaki związek ma bezpieczeństwo wspólnotowe z kapitałem społecznym? 

 Jakie znaczenie ma solidarność społeczna w czasie pandemii? 

 Czy wyniki badań sondażowych (CBOS) potwierdzają zaangażowanie Polaków 
w działania na rzecz innych ludzi? 

Metody badań zastosowane w niniejszej pracy to analiza wtórna badań sondażo-
wych wykonanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej z 2020 roku oraz analiza 
treści (wybranych doniesień medialnych na temat zachowań społeczeństwa w czasie 
pandemii od marca 2020 r. do stycznia 2021 r.).  

2. Bezpieczeństwo wspólnotowe, solidarność społeczna, kapitał społeczny 

i zaufanie jako kategorie opisu społeczeństwa 

2.1. Bezpieczeństwo wspólnotowe 

Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą kategorii bezpieczeństwa nazy-
wanego przez Marka Leszczyńskiego „bezpieczeństwem wspólnotowym”. Według 
Leszczyńskiego pojęcie „bezpieczeństwa” należy obecnie pojmować szeroko. Zmiana 
społeczna wywołana zakończeniem zimnej wojny i globalizacją, znacząco zmieniły 
środowisko życia ludzi [14]. Bezpieczeństwo narodowe trzeba widzieć w ramach 
szerszych systemów wpływających na bezpieczeństwo Polski, tj. NATO i Unii Euro-
pejskiej. Leszczyński utożsamia bezpieczeństwo narodowe ze zrównoważonym rozwo-
jem społecznym, uwarunkowanym stabilną ekonomią i równymi szansami obywateli 
na rozwój osobisty. Bezpieczeństwo państwa zależy od skutecznych zabezpieczeń 
przed terroryzmem i zagrożeniami militarnymi, a także przed nierównościami społecz-
nymi, przestępczością i chorobami cywilizacyjnymi. Bezpieczeństwo społeczne jest 
nie mniej ważne niż bezpieczeństwo militarne czy ekonomiczne. Zaspokojenie potrzeb 
obywateli w tym zakresie wpływa na ich zaufanie do państwa [14]. Bezpieczeństwo 
społeczne to: całokształt działań prawnych i organizacyjnych realizowanych przez 
podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), pozarządowe i samych obywateli, 
które mają na celu zapewnienie określonego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom 
społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego 
[14]. Na bezpieczeństwo społeczne składa się: 

 bezpieczeństwo socjalne (zależy od systemu zasiłków, gwarancji państwa 
dotyczących minimalnej płacy); 

 bezpieczeństwo rozwojowe (zależy od kapitału ludzkiego, tj. kwalifikacji 
obywateli, możliwości ich edukacji, stanu zdrowia); 

 bezpieczeństwo wspólnotowe (zależy od poziomu zaufania społecznego, 
gotowości współpracy i aktywności obywatelskiej) [14]. 
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W czasie pandemii szczególnego znaczenia nabiera kategoria bezpieczeństwa 

wspólnotowego. Zależy ono od gotowości do współpracy z władzą (i ze sobą 
nawzajem), od zaufania do innych oraz aktywności obywatelskiej. Bezpieczeństwo 
wspólnotowe zależy zatem od tego, czy ludzie będą gotowi znosić ograniczenia 
narzucone w związku z kwarantanną, będą troszczyć się o dobro wspólne, czy myśleć 
w szerszych kategoriach niż własny interes.  

2.2. Solidarność społeczna  

Według Emila Durkheima przejawem istnienia solidarności społecznej jest łączenie 
się ludzi w spójne grupy i przestrzeganie norm. Rozwój przemysłu i spowodowana tym 
zmiana społeczna, były powodem wytworzenia nowego rodzaju solidarności między-
ludzkiej, którą autor nazwał solidarnością organiczną. Ten rodzaj więzi międzyludzkiej 
Durkheim odróżnił od więzi spajających tradycyjne społeczeństwa – od solidarności 

mechanicznej opartej na konsensie i wspólnocie poglądów. W społeczeństwach trady-
cyjnych, w których istnieje solidarność mechaniczna, ludzie wykonują podobne zadania, 
są połączeni tradycją, podobnymi poglądami i doświadczeniami. Czynnikiem spajającym 
społeczeństwa industrialne i postindustrialne jest ekonomiczna współzależność. Człon-
kowie zbiorowości potrzebują dóbr i usług wytworzonych przez innych ludzi. Wspólnota 
poglądów czy wyznawanie jednej religii nie są już konieczne do wytworzenia więzi 
między członkami społeczności [15].  

Ferdynand Tönnies stwierdził, że stosunki międzyludzkie kształtowane są pod 
wpływem dwóch rodzajów wzajemnych oddziaływań: woli organicznej – naturalnej, 
spontanicznej, niepoddawanej świadomej refleksji i woli arbitralnej, będącej rezultatem 
refleksji i wyrachowania. Wola organiczna prowadzi do stworzenia wspólnoty 
rodzinnej, sąsiedzkiej. Jej podstawą są stosunki pokrewieństwa lub braterstwa (niem. 
Gemeinschaft). Wola arbitralna prowadzi do stworzenia społeczeństwa (niem. Gessel-
schaft), w którym ludzie połączeni są umową i wymianą dóbr [15]. W społeczeństwie 
(niem. Gesselschaft) więzi międzyludzkie są przelotne, anonimowe, krótkotrwałe, 
rzeczowe i pośrednie. We wspólnotach (niem Gemeinschaft) ludzie wchodzą w relacje 
osobiste (nieanonimowe), długotrwałe, emocjonalne, bezpośrednie, prywatne, co rodzi 
zupełnie inne konsekwencje dla ich poczucia więzi z innymi. Zbigniew Bokszański 
wskazuje na zachodzący obecnie proces uwalniania się (emancypacji) jednostek 
z więzi typu Gemeinschaft (grupy pierwotne) i rozwój indywidualizmu [16].  

Mirosława Marody tak oto charakteryzuje różnicę pomiędzy społeczeństwem 
tradycyjnym a współczesnym (w kontekście rodzajów więzi, którymi ludzie są 
połączeni): Nie chodzi zatem o to, że ludzie nie są już ze sobą powiązani, lecz raczej 
o to, że powiązania te zmieniają swój charakter i coraz rzadziej prowadzą do 
wytwarzania wspólnot, do których jednostka przynależy całą sobą, a jej cele i normy 
zostają podporządkowane celom i normom całej zbiorowości do tego stopnia, że stają 
się od nich w zasadzie nieodróżnialne. Inaczej mówiąc, chodzi o zanikanie tego 
rodzaju identyfikacji z innymi, która polega na przyjmowaniu za własne, a nawet 
przedkładania dobra danej wspólnoty nad dobro jednostki, identyfikacji leżącej 
u podstaw, uznawanej i dziś za swoisty ideał, grupy osób połączonych więzami nie 
tylko społecznymi, ale i moralnymi. Proces owego zanikania widać najwyraźniej, gdy 
śledzi się przemiany, jakim w ciągu ostatnich lat podlegała rodzina, będąca od zarania 
nowoczesności prototypem tego rodzaju wspólnoty [17].  
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2.3. Kapitał społeczny i zaufanie 

Kapitał społeczny to pojęcie stosowane do charakterystyki jakości relacji między-
ludzkich. Mogą one cechować się szczególnym rodzajem spójności, zaufania i zdolności 
do współpracy. W zbiorowościach o niskim kapitale społecznym przeważają relacje 
cechujące się nieufnością, tendencją do izolowania się albo polegania na osobach 
dobrze znanych jednostce.  

James S. Coleman wprowadził pojęcie kapitału społecznego do głównego nurtu 
rozważań socjologii. Według Colemana ludzie zawsze działają w sieci relacji, są od 
siebie uzależnieni, kierują się kryterium racjonalności. Aktorzy społeczni wchodzą 
zatem w interakcje, które cechują się: 

 określonymi zobowiązaniami, oczekiwaniami i wiarygodnością społecznych 
struktur (ang. Obligations, Expectations, Trustworthiness of Structures); 

 przepływem informacji (ang. Information Channels); 

 normami i skutecznymi sankcjami (ang. Norms and Effective Sanctions) [18]. 
Uczestnicząc w sieci relacji, ludzie mogą osiągnąć więcej niż działając w pojedynkę. 

Dużą rolę odgrywają społeczne zobowiązania     pomoc uzyskana od innych skutkuje 
poczuciem wzajemności. Niespełnienie oczekiwań prowadzi do utraty wiarygodności 
jednostki. Będąc w relacji, aktor społeczny, ma dostęp do użytecznych informacji uła-
twiających działanie. Podzielanie wspólnych norm umożliwia wytworzenie u członków 
zbiorowości zaufania do innych (wiadomo czego się spodziewać, zachowania innych 
ludzi są przewidywalne) [18]. 

Francis Fukuyama wskazywał, że kapitał społeczny oznacza zdolność ludzi do 
łączenia się w grupy i do współpracy w celu realizacji wspólnych interesów. Tak 
powstające zaufanie powoduje gotowość ludzi do dzielenia się swoimi zasobami [19]. 
Istotą podejścia Fukuyamy do kapitału społecznego jest uznanie, że jest on zestawem 
nieformalnych wartości i norm etycznych podzielanych przez członków danej zbio-
rowości, dzięki czemu stają się grupą zdolną do skutecznego współdziałania. Przejawy 
istnienia kapitału społecznego to zaufanie, wzajemność, lojalność, uczciwość, rzetelność 
i odpowiedzialność [20].  

Robert Putnam ujmuje kapitał społeczny w kategoriach sieci społecznych, norm 
i zaufania. Dzięki temu możliwa jest współpraca prowadząca do lepszych efektów niż 
działanie jednostki. Putnam rozróżnia kategorie kapitału pomostowego (inkluzywnego, 
łączącego) i wiążącego (ekskluzywnego, wyłączającego): Spajający (bonding) kapitał 
społeczny dobrze się sprawdza w podtrzymywaniu określonych form wzajemności 
i mobilizowaniu solidarności. Sieci łączące (bridging), przeciwnie, są lepsze do wyko-
rzystania zewnętrznych aktywów i rozprzestrzeniania informacji. Co więcej, łączący 
kapitał społeczny może wytworzyć rozleglejsze tożsamości i wzajemność, podczas gdy 
spajający kapitał społeczny wspiera nasze węższe „ja”. Spajający (bonding) kapitał 
społeczny tworzy pewnego rodzaju socjologiczny superklej, natomiast łączący 
(bridging) kapitał społeczny zapewnia socjologiczne smarowidło [21].  

Istotą kapitału pomostowego jest współpraca i zaufanie do osób spoza własnej 
grupy. Harmonijna relacja współpracy i więź powstają dzięki akceptacji wspólnych 
norm. Kapitał wyłączający powstaje w wyniku współdziałania członków grupy własnej. 
Obydwa rodzaje kapitału powodują odmienne efekty dla jednostki i grupy [22].  

Badacze problematyki kapitału społecznego wskazują na wiele korzyści z jego 
obecności w sieciach społecznych. Jedną z nich jest większa efektywność w rozwią-
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zywaniu problemów danej zbiorowości oraz zmniejszenie kosztów transakcji (zaufanie 
będące warunkiem kapitału społecznego pozwala rozwiązać problem kontroli, która 
generuje koszty).  

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem deklarowanego, 
uogólnionego zaufania społeczeństwa do innych ludzi i przekonania o ich dobrych 
intencjach. W badaniu jakości życia społecznego w Polsce z 2015 roku potwierdzono 
niski poziom kapitału społecznego stowarzyszeniowego oraz wysoki poziom kapitału 
nieformalnego (rodzina, znajomi): Badanie spójności społecznej uwidacznia, że 
w Polsce mamy do czynienia z niskim poziomem i małym rozpowszechnieniem kapitału 
stowarzyszeniowego oraz stosunkowo wysokim poziomem i dużym rozpowszechnieniem 
kapitału nieformalnego, tj. przede wszystkim kapitału rodzinnego i – w mniejszym 
stopniu – kapitału towarzysko-sąsiedzkiego. Bardzo niski poziom lub zupełny brak 
zaangażowania w działalność organizacji i inicjatyw społecznych dotyczył 80% 
mieszkańców Polski w wieku 16 i więcej lat. W przypadku kapitału nieformalnego – 
bardzo niskim poziomem lub brakiem kapitału rodzinnego charakteryzowało się nieco 
ponad 3% badanej populacji, natomiast kapitału towarzysko-sąsiedzkiego – 14%. 
Deficyt wszystkich trzech form kapitału sieciowego, tzn. kapitału stowarzyszeniowego, 
rodzinnego i towarzysko-sąsiedzkiego zaobserwowano natomiast u co setnej osoby [23].  

Zaufanie jest warunkiem niezbędnym do zaistnienia kapitału społecznego. Opinie 
Polaków badane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat uogól-
nionego zaufania do osób reprezentujących grupy obce i własne, od lat kształtują się na 
podobnym poziomie i wykazują stałą tendencję – nieufność w stosunku do obcych 
i zaufanie do rodziny i znajomych: Niezmiennie od lat w społeczeństwie polskim 
przeważa zgeneralizowana nieufność nad postawami opartymi na otwartości i zaufaniu. 
Polacy ufający innym, nieznajomym, a także ci doceniający rolę zaufania w biznesie 
należą do mniejszości. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł 
odsetek ankietowanych mających zaufanie do nieznajomych i obecnie kształtuje się on 
na najwyższym poziomie spośród dotąd notowanych.  

Uwzględniając natomiast dłuższą, kilkunastoletnią perspektywę zauważyć można 
pewną poprawę. Trochę częściej Polacy uważają, że większości ludzi można ufać, 
a wyraźnie częściej doceniają rolę zaufania w biznesie. Mimo dosyć ograniczanego 
zaufania wobec innych, Polacy na ogół darzą zaufaniem osoby ze swego najbliższego 
otoczenia, z którymi utrzymują codzienne relacje. Zaufanie w relacjach międzyludzkich 
tylko w niewielkim stopniu przekłada się na zaufanie w sferze publicznej. Spośród 
różnych instytucji i organizacji uwzględnionych w sondażu, Polacy największym 
zaufaniem darzą instytucje charytatywne – Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
Caritas, PCK. Duże zaufanie mają również do wojska, władz lokalnych, policji oraz 
instytucji międzynarodowych, takich jak: NATO, Unia Europejska oraz ONZ [24]. 

3. Solidarność Polaków w czasie pandemii. Wybrane wyniki badań 

społecznych 

Ocena solidarności społecznej w czasie pandemii nie jest zadaniem łatwym. Stwier-
dzenie przejawów solidarności jest możliwe w drodze obserwacji zachowań pomoco-
wych skierowanych do innych, gotowości podporządkowania się wspólnym normom, 
np. noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, trzymanie dystansu fizycznego względem 
osób pozostających we wspólnej przestrzeni, przestrzeganie zasad kwarantanny, etc. 
Wskaźnikiem solidarności jest dzielenie się swoimi zasobami z osobami potrzebują-
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cymi, zaangażowanie w wolontariat ukierunkowany na pomoc instytucjom lub prywat-
nym osobom. Ponadto, wskaźnikami solidarności społecznej mogą być wyniki badań 
sondażowych, w których ludzie deklarują, jakie mają postawy względem obowiązków, 
ograniczeń związanych z pandemią, określają poziom zaufania do instytucji państwa. 
Wyniki badań CBOS przedstawione niżej, pozwalają ocenić kondycję Polaków 
w kontekście solidarności w czasie pandemii. 

Analizę wyników badań CBOS rozpoczyna raport, w którym ocenia się ogólne 
zaangażowanie Polaków w działalność społeczną. Jest to cykliczne, wykonywane co 
dwa lata badanie zaangażowania Polaków w działalność obywatelską na rzecz innych, 
pozwalające uchwycić dominujące trendy. Z przytoczonego raportu wynika, że społe-
czeństwo staje się coraz bardziej zaangażowane w pomoc innym ludziom. Respondenci 
w większym stopniu niż w ubiegłych latach wychodzą poza krąg spraw prywatnych i 
pomagają innym. Wzrost ten nie jest spektakularny w krótkiej perspektywie czasu, lecz 
widoczny w dłuższym okresie    w ciągu ostatnich 20 lat wskaźnik zaangażowania 
społecznego wzrósł o 20 punktów procentowych [25].  

Rysunek 1. Wskaźnik zbiorczy zaangażowania społecznego Polaków w organizacjach w roku 2001 i w 2019, 

Źródło: [25] 

Kolejne badanie CBOS dotyczy opinii społecznej na temat postaw altruizmu lub 

egoizmu w kontaktach z innymi ludźmi. Podobnie jak w badaniu na temat aktywności 

obywatelskiej Polaków w organizacjach, wzrósł odsetek osób deklarujących, że 

obecnie w relacjach z innymi ludźmi należy być bardziej wrażliwym. Opinie popierające 

potrzebę altruizmu stanowią najwyższy odsetek wskazań w badaniach prowadzonych 

od 2002 r. [26]. 

Wzrost zaangażowania w działalność na rzecz innych ludzi (rys. 1) oraz deklaracji 

wrażliwości na potrzeby innych (rys. 2) można traktować jako przejawy rosnącego 

potencjału społeczeństwa polskiego. Wyniki te mogą zapowiadać zmianę postaw 

w kierunku większej gotowości do uruchomienia kapitału społecznego i solidarności 

międzyludzkiej w trudnych czasach epidemii. Jak wiadomo jednak, czym innym są 

deklaracje, inaczej zaś mogą wyglądać konkretne działania w obliczu realnych proble-

mów dotykających jednostki i zbiorowości. Pandemia koronawirusa ogłoszona w marcu 

2020 r. stała się polem weryfikacji postaw i wartości, również w sferze solidarności 

społecznej, zaufania i kapitału społecznego. 

Solidarność społeczna jest zwykle odpowiedzią społeczeństwa na postrzegane 

zagrożenie, w tym przypadku – zagrożenie zdrowia i życia. Jednak stosunek społe-

czeństwa do pandemii jako realnego zagrożenia jest zróżnicowany. Nie wszyscy są 

skłonni traktować koronawirusa w kategoriach czynnika, który stanowi prawdziwe 

niebezpieczeństwo. Badania CBOS wykonane w połowie i pod koniec 2020 roku 

pokazują skalę zróżnicowania społecznego w tej sprawie. Wyniki przedstawione na 
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rysunku 3 wskazują na istnienie dość rozpowszechnionej opinii, że epidemia jest 

problemem wyolbrzymionym. Liczba „koronasceptyków” zmalała w listopadzie. 

W porównaniu z badaniem wykonanym przez CBOS w sierpniu 2020 roku, wzrosła 

liczba osób przekonanych o realności tego zagrożenia. Odsetek respondentów kwestio-

nujących zagrożenie wynosił ponad 1/3 [27]. 

Rysunek 2. Stosunek respondentów do altruizmu i egoizmu na przestrzeni lat 2002-2020, Źródło: [26] 

 

Rysunek 3. Opinie w sprawie zagrożenia korona wirusem, Źródło: [27] 

Raport CBOS, który dotyczy opinii Polaków w sprawie szczepień (badanie wyko-

nano na przełomie października i listopada 2020 r.), wskazuje że 27% respondentów 

zdecydowanie się nie zaszczepi, 20%, że raczej nie skorzysta ze szczepień. Wolę 

zaszczepienia się wyraziło 36% respondentów [33]. Mimo stwierdzanego w badaniach 

społecznych niskiego zaufania Polaków do władz publicznych wprowadzających 

nakazy i zakazy związane z pandemią, zmianie uległy codzienne zachowania Polaków, 
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którzy w większości dostosowali się do zaleceń. Deklarowane opinie w sprawie zmian 

w zakresie codziennej aktywności respondentów mogą być wskaźnikiem solidarności 

społecznej w czasie pandemii [34]. 

 
Rysunek 4. Stosowanie środków zapobiegawczych przez Polaków w czasie pandemii, Źródło: [27] 

W zakresie większości wskazań (rys. 4) respondenci deklarują zmianę swojej 

codziennej rutyny podczas pandemii, w kierunku większej samokontroli pod względem 

higieny oraz większej izolacji fizycznej od innych osób. Niestety tendencja ta nie doty-

czy noszenia maseczek. Wyniki badań na temat noszenia maseczek trafnie ilustruje 

przywołany niżej komentarz zawarty w raporcie: Według doniesień mediów w Polsce 

branża handlowa odnotowuje coraz więcej prowokacji ze strony klientów, nawet 

w formie zorganizowanych grup robiących zakupy bez maseczek (takie akcje podej-

mowano m.in. w Ikei). Ruch antymaseczkowy trafił nawet do Sejmu, gdy posłowie 
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jednego z ugrupowań ostentacyjnie ich nie założyli w czasie obrad Zgromadzenia 

Narodowego. Niejasności w tej sprawie pogłębiają niezrozumiałe w kontekście epidemii 

interpretacje przepisów, jak np. głośne ukaranie przez sąd sprzedawczyni, która odmó-

wiła obsłużenia klienta bez maseczki (…). Wiedza Polaków na temat funkcjonowania 

i sensu używania bariery oddechowej, jaką stanowi maseczka, nie wygląda najlepiej. 

Niektórzy nie rozumieją, jak ona działa i jaki jest sens jej używania. Inni zapewne nie 

lubią tego zabezpieczenia na tyle, że nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Są i tacy, 

którzy nie mają w zwyczaju przejmować się innymi ludźmi. Wydaje się, że bunt wobec 

epidemicznych ograniczeń wraz z czasem trwania epidemii i związanych z nią obo-

strzeń będzie zapewne przybierał na sile, chyba że liczba przypadków ciężkiego prze-

biegu infekcji koronawirusem oraz zgonów z tego powodu będzie się zwiększać [13].  
Z przedstawionych wyżej raportów CBOS można wnosić, że Polacy deklarują 

rosnący potencjał, który może być wykorzystany do działania na rzecz innych ludzi, 

a co za tym idzie – myślenia w kategoriach dobra wspólnoty i altruizmu. W sytuacji 

pandemii respondenci są skłonni zmienić swoje nawyki w celu unikania zagrożenia, 

jednocześnie kwestionują sens dość podstawowych zabezpieczeń, którymi są noszenie 

maseczek oraz powszechność szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19.  

Z drugiej strony media donoszą, że w obliczu realnych problemów społecznych 

Polacy mobilizują się do pomocy innym – dzielą się z innymi środkami materialnymi, 

zgłaszają do wykonywania nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących, udzielają 

wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, etc. [28].  

Gotowość do pomocy potwierdzają badania Konrada Maja i Krystyny Skarżyńskiej. 

Badania zrealizowane na reprezentatywnej próbie Polaków, odnosiły się do stopnia 

akceptacji ograniczeń związanych z pandemią, zaufania obywateli do informacji na 

temat pandemii przekazywanych przez rząd oraz do pomagania innym ludziom znajdu-

jącym się w trudnej sytuacji. Autorzy przedstawiają takie oto wnioski z przeprowa-

dzonej analizy: Na razie zachowujemy troskę o innych i staramy się pomagać im, tak 

jak potrafimy. Widać to gołym okiem. Kwitnie pomoc sąsiedzka, pomagamy finansowo 

i rzeczowo (np. szyjąc maski czy dostarczając jedzenie) lekarzom i innym pracownikom 

służby zdrowia, wspieramy oklaskami, piosenkami, koncertami on-line. Wyniki naszego 

badania także pokazują prospołeczne nastawienia wielu Polaków, zwłaszcza tych 

o niższym poziomie nieufności. Zdecydowana większość z nas nie jest egoistami, 

a przynajmniej tak o sobie myśli. 72% badanych deklaruje, że bardziej obawia się 

o zdrowie bliskich niż o własne (tylko 5% podaje, że tak nie jest, a 23% nie ma jasności 

w tej sprawie i wybiera odpowiedź „ani tak, ani nie”). Prawie połowa badanej próby 

(47,6%) deklaruje, że w związku z epidemią pomaga innym osobom, które są w trud-

niejszej sytuacji niż oni sami (15,4% podaje, że nie pomaga, 20% nie ma zdania) [29].  

Autorzy cytowanych badań uważają, że paradoksalnie im większa nieufność w sto-

sunku do innych, tym większa gotowość podporządkowania się restrykcjom przeciw-

epidemicznym: Wyższej akceptacji zaleceń władzy sprzyja nieufność społeczna (istotny 

współczynnik korelacji – 0,23). Im ktoś jest bardziej nieufny, tym silniej akceptuje 

zalecenia władzy dotyczące postępowania w sytuacji epidemii. Można powiedzieć, że 

izolacja jest łatwiejsza dla tych, którzy trzymają się z daleka od ludzi, bo z założenia 

nie ufają innym, a zgeneralizowana nieufność i lęk społeczny są ze sobą ściśle 

powiązane. Nieufność jest przez psychologów traktowana jako istotna składowa Zespołu 
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Stresu Pourazowego (Post Traumatic Stress Disorders). Z drugiej strony, dodatnia 

korelacja nieufności z zachowaniem właściwie prospołecznym – bo tak można 

traktować przestrzeganie zasady izolacji – jest czymś niezwykłym. Zwykle nieufność nie 

sprzyja takim zachowaniom. Dzisiaj zgeneralizowana nieufność może jednak oznaczać 

przekonanie: nikt mnie ani moich bliskich, przed zachorowaniem nie uchroni, jeżeli 

sam nie zadbam należycie o ochronę przez koronawirusem. Muszę więc pozostać 

w domu, bo to jedyne, co mogę dla siebie zrobić [29]. 

4. Wnioski 

Życie w świecie dotkniętym pandemią przynosi nowe, trudne wyzwania, wśród 

nich te, które dotyczą charakteru więzi społecznych. Kulturowa norma niezależności, 

autonomii, polegania na sobie, samowystarczalności może w „normalnych” czasach 

wzmacniać poczucie własnej wartości. W czasie pandemii idea niezależności traci na 

atrakcyjności. Tendencje obecne w kulturze są sprzeczne – polegają na gloryfikacji 

idei samorealizacji oraz indywidualizmu. Jednak doświadczenie epidemii, która 

w sposób egalitarny dotyka wszystkich, niezależnie od statusu społecznego, każe na 

nowo spojrzeć na fenomen solidarności społecznej w wymiarze lokalnym, narodowym 

a także ponadpaństwowym.  

Odpowiadając zatem na główny problem badawczy i pytania pomocnicze, zawarte 

we wstępie artykułu: „Jaki jest mechanizm solidarności społecznej Polaków w czasie 

pandemii?” oraz: 

Jaki związek ma bezpieczeństwo wspólnotowe z kapitałem społecznym? 

Jakie znaczenie ma solidarność społeczna w czasie pandemii? 

Czy wyniki badań sondażowych (CBOS) potwierdzają zaangażowanie Polaków 

w działania na rzecz innych ludzi? 

stwierdzam, że pandemia koronawirusa stała się sprawdzianem poziomu bezpie-

czeństwa wspólnotowego Polaków. Bezpieczeństwo to rozumiane jest jako poczucie, 

że można liczyć w sytuacji kryzysowej na wsparcie innych ludzi. Poczucie bezpie-

czeństwa zależy od gotowości przyjęcia przez członków zbiorowości wspólnych norm 

i wartości, dostosowania swoich zachowań do ograniczeń formułowanych przez insty-

tucje państwa. Bezpieczeństwo pojmowane jest w tym przypadku jako dobro wspólne 

uwarunkowane zachowaniem każdego członka zbiorowości. Zachowania te (noszenie 

maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, izolacja, szczepienia, etc.) to przejaw 

przestrzegania wspólnych norm. Im bardziej jednolite zachowania ludzi w tym zakresie, 

im większe zaufanie, tym mniejsza niepewność.  

Solidarność „wyrasta” z kapitału społecznego. W czasie pandemii solidarność wy-

pełnia lukę po niewydolnych instytucjach, które nie mogą świadczyć pomocy obywa-

telom. Solidarność „przypomina” o istocie społeczeństwa (współzależność i relacje), 

o wartości pomocy, współczucia, troski     o etyce troski.  

Z badań sondażowych wynika, że od początku epidemii Polacy dają liczne przy-

kłady wspierania innych ludzi. Nie jest to tylko pomoc ofiarowana najbliższym człon-

kom rodziny czy bliskim znajomym, czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę 

dominujący typ kapitału w społeczeństwie polskim. Badania sondażowe prowadzone 

w Polsce od wielu lat wskazują na zanikanie kapitału społecznego, erozję zaufania 

i słabość więzi międzyludzkich. Jednak Polacy w czasie pandemii, pomimo nieufności 

do instytucji państwa, kwestionowania sensu niespójnej często strategii wprowadzania 
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i znoszenia ograniczeń, przykładów partykularyzmu i egoizmu, pomagają innym 

i stosują się do większości zaleceń dotyczących izolacji społecznej, wedle zasady: 

władza nam nie pomoże – pomóżmy sobie sami. Codziennie media donoszą o przykła-

dach pomocy ofiarowanej tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Solidarność 

społeczna może rozkwitać nawet tam gdzie paradoksalnie nie ma ku temu warunków. 

Jest erozja zaufania i niski kapitał społeczny.  

Cytując K. Maja i K. Skarżyńskiej: W tym [przejawach solidarności Polaków – 

dop. autorka] jest nadzieja, że pozostaniemy społeczeństwem, a nie luźnymi, samotnymi 

elektronami w zadżumionej, groźnej przestrzeni [29].  
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Solidarność społeczna Polaków w czasie pandemii  

Streszczenie 

Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 wyzwoliła nowe pokłady solidarności społecznej. 

Jednocześnie media donoszą o przejawach partykularyzmu, dbałości o potrzeby wąskich grup społecznych. 

Celem rozważań zawartych w artykule jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest mechanizm solidar-

ności społecznej Polaków w czasie pandemii?”. Metody badań przyjęte w niniejszej pracy to analiza 

wtórna badań sondażowych wykonanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej oraz analiza treści. 

Wnioski wyprowadzone z analizy są następujące: niski kapitał społeczny stwierdzany w badaniach społe-

czeństwa polskiego oraz brak zaufania do obcych, w tym do przedstawicieli władzy, nie przekładają się na 

zachowania egoistyczne Polaków w czasie pandemii. Paradoksalnie     Polacy są prospołeczni i potrafią 

dzielić się z innymi swoimi zasobami. Mechanizm solidarności społecznej w czasie pandemii można 

zdefiniować jako: „władza nam nie pomoże, pomóżmy sobie sami”.  

Słowa kluczowe: pandemia, bezpieczeństwo wspólnotowe, solidarność społeczna, kapitał społeczny, 

zaufanie 

Social solidarity of Poles during the pandemic 

Abstract 

The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has unleashed new layers of social solidarity. At the same time, 

the media report about manifestations of particularism and care for the needs of narrow social groups. The 

purpose of the considerations contained in the article is to answer the question: "What is the mechanism of 

social solidarity of Poles during a pandemic?". The research methods adopted in this work are the 

secondary analysis of the survey research carried out by the Public Opinion Research Center and the 

content analysis. The conclusions drawn from the analysis are as follows: low social capital found in the 

research of Polish society and the lack of trust towards strangers, including representatives of the 

authorities, do not translate into selfish behavior of Poles during the pandemic. Paradoxically, Poles are 

pro-social and are able to share their resources with others. The mechanism of social solidarity during 

a pandemic can be defined as: "the authorities will not help us, let's help ourselves". 

Keywords: pandemic, community security, social solidarity, social capital, trust 
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