Obrona cywilna w Polsce zosta³a powo³ana uchwa³¹ Rady Ministrów
nr 111/73 z dnia 18 maja 1973 r. Jej za³o¿enia maj¹ jednak swoje odniesienie
do rozwi¹zañ organizacyjnych w przedmiotowej sprawie ju¿ w 1934 roku
w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, a nastêpnie w Terenowej Obronie
Przeciwlotniczej (1951) i Powszechnej Samoobronie (1965). Organizacja obrony
cywilnej w Polsce pozostaje w pe³nym zakresie systemowym. Obejmuje bowiem
zdecydowan¹ (je¿eli nie kompletn¹) wiêkszoœæ atrybutów systemu, jakimi s¹:
cel, zadania, kierownictwo si³y, podstawy prawne funkcjonowania, organizacjê
i zasady. Przedstawione powy¿ej treœci w stopniu zasadnym oddaj¹ istotê
systemowego ujêcia powy¿szej problematyki. Nie zamykaj¹ jednak problematyki
w przedmiotowej sprawie. Jest ona otwarta, tak jak otwarta jest dalsza historia
obrony cywilnej w Polsce.
Romuald KALINOWSKI
Mroczna triada to grupa trzech cech osobowoœci: narcyzmu, machiawelizmu
i psychopatii, z których wszystkie s¹ interpersonalnie awersyjne. Mroczna triada
odnosi siê do trzech teoretycznie odrêbnych, ale empirycznie powi¹zanych
konstrukcji osobowoœci. Termin odzwierciedla przekonanie, ¿e te trzy kategorie
diagnostyczne maj¹ mieæ co najmniej kilka wspólnych podstawowych czynników:
narcystyczn¹ osobowoœæ (w sensie klinicznym) charakteryzuje siê brakiem
empatii i egoizmem. Makiaweliczna osobowoœæ charakteryzuje siê manipulacj¹
i wyzyskiem innych, z cynicznym lekcewa¿eniem moralnoœci i koncentracj¹
na w³asnym interesie i oszustwie. Psychopatia, czy osobowoœæ antyspo³eczna
charakteryzuje siê impulsywnym poszukiwaniem silnych wra¿eñ.
Leszek J. ŒWIECA

W numerze m.in.

Tekst traktuje o postrzeganiu istoty kompetencji emocjonalnych nauczycieli
gimnazjów. W przeprowadzonych badaniach empirycznych zastosowano metodê
sonda¿u diagnostycznego. Jako technikê badawcz¹ wykorzystano ankietê,
w obrêbie której opracowano i zastosowano kwestionariusz ankiety. W niniejszym
tekœcie wykorzystano odpowiedzi nauczycieli gimnazjów na pytania ankietowe.
Badaniami zosta³o objêtych 153 nauczycieli czynnych zawodowo w województwie
podlaskim (powiat bia³ostocki i moniecki). Wœród grupy osób badanych znaleŸli
siê nauczyciele o ró¿nym sta¿u zawodowym, stopniu awansu, profilu kszta³cenia.
Za³o¿enie badawcze stanowi³o przekonanie o nadawaniu przez nauczycieli niskiej
rangi kompetencjom emocjonalnym na tle innych kompetencji zawodowych
(merytorycznych, wychowawczych, dydaktyczno-metodycznych). Okazuje siê, ¿e
kompetencje emocjonalne nie znajduj¹ wyraŸnej aprobaty w pracy nauczyciela
gimnazjum. Badani nauczyciele, pomimo i¿ zauwa¿aj¹ wœród swoich
wychowanków znaczne problemy natury emocjonalnej, uznaj¹ te kompetencje za
najmniej wa¿ne w wykonywaniu swego zawodu (w zestawieniu z kompetencjami
merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi i wychowawczymi).
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