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Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga jako sposób  
na redukowanie barier komunikacyjnych 

Zbigniew WIECZOREK 

Praca podejmuje zobrazowanie zjawiska sk³onnoœci proprzestêpczych wœród 
m³odzie¿y, wychowanej przez rodziców z pokolenia przedtransformacyjnego. 
Problemy m³odzie¿y zajmuj¹ istotne miejsce w naukach spo³ecznych  
i medycznych, w tym tak¿e subdyscypliny socjologii medycyny. W tym przypadku 
charakteryzuj¹c m³odzie¿ XXI wieku nale¿y podkreœliæ specyfikê warunków,  
w których dorasta³a – mamy bowiem do czynienia z zasadniczymi ró¿nicami 
pokoleniowymi miêdzy dzieæmi (pokolenie posttransformacyjne), a rodzicami 
(pokolenie przedtransformacyjne), a o specyfice ka¿dego pokolenia w zasadniczej 
mierze decyduje czas i miejsce dorastania. Mo¿emy mówiæ o kontekœcie zmiany 
transformacyjnej w odniesieniu do dwóch kategorii ³adów spo³ecznych: z realnego 
socjalizmu do ³adu liberalno-demokratycznego. 

Terenowe badania socjologiczne œrodowiska m³odzie¿y pozwalaj¹ na analizê 
w/w zjawisk. 

Podstawowym celem przeprowadzonych badañ by³o odpowiedzenie na 
pytanie: jaki stosunek do zachowañ przestêpczych posiada m³odzie¿ w szko³ach 
gimnazjalnych w Gdañsku w latach 2004/5. 

Magdalena LEMSKA 
 

Czy energia atomowa jest zabaw¹ z ogniem czy te¿ jedynym wyjœciem  
z kryzysu energetycznego? Nowe wyzwania, które pojawi³y siê przed ludzkoœci¹  
w wyniku wydarzeñ w Japonii stwarzaj¹ nieznane dot¹d zagro¿enia. Energia 
nuklearna sta³a siê przyczyn¹ podzia³ów na œwiecie. Bezpieczeñstwo atomowe  
jest wartoœci¹ powszechn¹, ale jako kategoria jest ró¿nie definiowane oraz 
interpretowane. Artyku³ analizuje czynniki kszta³tuj¹ce kulturê bezpieczeñstwa 
atomowego, uwzglêdniaj¹c efektywnoœæ procedur kierowania zespo³ami ludzkimi 
oraz adekwatne ramy legislacyjne wytwarzania energii z atomu. Autor  
szuka odpowiedzi na pytanie, czy mo¿na wyci¹gaæ jednoznaczne wnioski dla 
rozwoju energetyki atomowej w Polsce z wywo³anych trzêsieniem ziemi i tsunami 
zdarzeñ w japoñskich elektrowniach j¹drowych? Dla zapewnienia rozwoju  
oraz bezpiecznego funkcjonowania energetyki j¹drowej w Polsce niezbêdne  
jest przyjêcie ustaw tzw. pakietu atomowego. Czy nowelizacja Prawa atomowego 
okreœla wymagania bezpieczeñstwa budowy i eksploatacji obiektów j¹drowych 
zgodnie z najnowszymi standardami i zaleceniami miêdzynarodowymi? 

Cezary Tomasz SZYJKO 
 
Komunikacja interpersonalna ³atwo ulega zak³óceniu. Aby by³a efektywna, 

konieczne jest przestrzeganie kilku wa¿nych regu³. W artykule przedstawiono 
wybrane przyk³ady barier w komunikowaniu siê oraz sposoby ich omijania.  
Jako kluczowe podejœcie przedstawiono Porozumienie Bez Przemocy Marshalla 
Rosenberga. Model PBP opisuje relacje miêdzyludzkie w kategorii uczuæ i potrzeb, 
opisuje te¿ proste regu³y poprawy jakoœci komunikowania siê. 
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