
29
Rok VIII  Numer 4/2015 (29)

Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa
ul. Orzeszkowej 1
60-778 Poznañ

tel. 61 85 10 518
www.wsb.net.pl   

ISSN: 1899-3524

W numerze m.in. 

 
Wybrane metody badania skutecznoœci kolagenu w odniesieniu do stanu w³osów i skóry 

(Violetta TOMASZEWICZ
, 
Jacek J. KLAWE

, 
Ma³gorzata SZADY-GRAD

, 
Maria CHRZANOWSKA) 

 
Seniorzy wobec wspó³czesnych wyzwañ technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(Olga Maria GRABOWSKA-CHENCZKE, Paulina Agnieszka MATYSIAK) 

 
Potrzeba poszukiwania doznañ u m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie 

(Marcin SZULC, Patrycja PAWLEWICZ) 
 

 

 

Kolagen ma wiele synonimów – bywa okreœlany „bia³kiem m³odoœci”, „protein¹ 
d³ugowiecznoœci”, „eliksirem piêkna”. Wszystkie te okreœlenia s¹ oparte na jego 
niezwyk³ych w³aœciwoœciach i efektywnym wp³ywie nie tylko na skórê twarzy i cia³a, 
w³osy i paznokcie, ale tak¿e na uk³ad immunologiczny, kostno-stawowy czy 
krwionoœny. Szerokie spektrum dzia³ania kolagenu sprawi³o, ¿e obecnie jest on 
szeroko wykorzystywany zarówno w kosmetologii, jak i medycynie. Wspó³czesna 
kosmetologia dysponuje wieloma nowoczesnymi i dok³adnymi technikami pomiaru 
skutecznoœci kolagenu. Dziêki takim metodom jak spektometria atomowa, 
ultrasonografia i kornemetria, mo¿liwe jest precyzyjne okreœlenie efektywnoœci 
zarówno suplementacji jak i stosowania zewnêtrznego kolagenu. 

Violetta TOMASZEWICZ, Jacek J. KLAWE,
 

Ma³gorzata SZADY-GRAD, Maria CHRZANOWSKA 
 

Osoby starsze staj¹ siê coraz wiêksz¹ grup¹ w spo³eczeñstwie za spraw¹ 
przesuniêcia wskaŸnika umieralnoœci. Aby pomóc im odnaleŸæ siê  
w spo³eczeñstwie, promuje siê aktywnoœæ w obszarze spo³ecznym. W tym celu 
tworzy siê specjalne oferty aktywnoœci kulturalnej i edukacyjnej, dostosowane  
do potrzeb seniorów. Promowanie aktywnoœci osób starszych jest niezbêdne  
do utrzymania pozycji w spo³eczeñstwie, zwa¿ywszy na rosn¹cy postêp 
technologiczny, z którym seniorzy nigdy wczeœniej nie mieli stycznoœci. Mnogoœæ 
nowoczesnych urz¹dzeñ technologicznych, pojawiaj¹cych siê na rynku, jest 
przyczyn¹ powstawania barier wœród osób starszych. Jednak¿e seniorzy nie 
pozostaj¹ obojêtni wobec postêpuj¹cej technologii. Ich dzia³alnoœæ dostrzega siê  
w Internecie na portalach informacyjnych i hobbystycznych, a wszystko po to, aby 
nie zostali cyfrowo wykluczonymi. W artykule przedstawiono wyniki badañ nad 
osobami starszymi wobec wyzwañ nowoczesnych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. Zbadane zosta³y takie czynniki, jak: cele seniorów podczas 
korzystania z nowych technologii, ró¿nice w poziomie umiejêtnoœci korzystania  
z mediów informacyjnych i komunikacyjnych oraz trudnoœci wystêpuj¹ce podczas 
ich u¿ytkowania. 

Olga Maria GRABOWSKA-CHENCZKE, Paulina Agnieszka MATYSIAK 
 

Celem przeprowadzonych badañ by³a odpowiedŸ na pytanie, czy m³odzie¿ 
niedostosowana spo³ecznie przejawia wy¿sz¹ potrzebê poszukiwania doznañ 
mierzon¹ Skal¹ poszukiwania doznañ M. Zuckermana, ni¿ m³odzie¿ z grupy 
kontrolnej. Uzyskane wyniki badañ nie potwierdzi³y za³o¿onej hipotezy. Uzyskano 
zbli¿one wysokie wyniki w zakresie piêciu skal oraz zbli¿ony niski wynik w skali 
zapotrzebowania na stymulacjê intelektualn¹. Grupa kontrolna uzyska³a  
istotnie statystycznie wy¿szy wynik w zakresie czynnika ogólnego (czynnika G) 
zapotrzebowania na stymulacjê. Autorzy t³umacz¹ uzyskane wyniki badañ 
specyfik¹ doboru grupy kontrolnej oraz uwarunkowaniami kulturowymi, jak równie¿ 
œrodowiskowymi – uczestnictwem m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie  
w procesie resocjalizacji. Warto w nastêpnych badaniach porównaæ m³odzie¿ 
wywodz¹c¹ siê z ró¿nych œrodowisk pod k¹tem potrzeby poszukiwania doznañ. 

Marcin SZULC, Patrycja PAWLEWICZ 

 
 

 


