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Krzysztof ORZECH, Marcin MISZCZUK

W artykule rozważono kompetencje, którymi winien dysponować oficer Wojska Polskiego XXI wieku, w szczególności 
kompetencje społeczne. Z uwagi na to, że współczesne zadania sił zbrojnych mają charakter zintegrowanych 
przedsięwzięć, w których realizowane są zadania militarne i niemilitarne, kształtowanie kompetencji przywódczych 
kadry stało się koniecznością. Skupiono się na kompetencjach i umiejętnościach oficerów, niezbędnych do skutecznej 
realizacji zadań w nowoczesnym środowisku bezpieczeństwa, również o wymiarze międzynarodowym. Przedstawiono 
także informacje dotyczące ewolucji kształcenia kadr Wojska Polskiego i zmian środowiska, w jakim Siły Zbrojne RP 
funkcjonują.

Irena SOROKOSZ

W pracy dokonano analizy wpływu pandemii koronawirusa na codzienne obowiązki, pracę i naukę społeczeństwa. 
Zawarto w niej doniesienia z badań w zakresie trudności doświadczanych przez studentów w związku ze zmianą nauki 
ze stacjonarnej na on-line. Obszarem badań między innymi był dobrostan psychiczny studentów, który w okresie 
pandemii uległ zachwianiu wywołując poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. To wywołało uruchomienie na wielu 
uczelniach różnych form wsparcia psychologicznego. Stąd radzenie sobie z wyzwaniami, które pojawiły się w sytuacji 
epidemicznej wpłynęło na relacje społeczne, wyniki w nauce, a także zdrowie i prawidłowy rozwój.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Dagmara GLOC 

W publikacji zawarto wnikliwe rozważania na temat motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz motywacji pozytywnej i 
negatywnej człowieka. Definiując motywację jako przyczynę działania Autorka stwierdziła, że motywacja energetyzuje 
ludzkie zachowanie, prowokuje osobę do działania. Uznała, że motywacja często wyjaśnia, dlaczego osoba działa na 
określonym poziomie. Konkludując rozważania podkreśliła, że ludzie mogą być zmotywowani do zrobienia prawie 
wszystkiego ale również odwrotnie, mogą być zmotywowani do rezygnacji z wszelkich działań. Autorka dokonała 
pewnego podsumowania znaczenia motywacji w życiu człowieka, wskazała główne teorie motywacji oraz jej rodzaje, 
inspirując Czytelników do poszukiwań w zakresie zakreślonej problematyki badawczej.
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