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Sytuacja kryzysowa i kryzys jako efekt zagro¿eñ niemilitarnych bezpieczeñstwa wewnêtrznego 

(Izabela JUNCEWICZ) 

 
Potrzeby edukacyjne m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie oraz ich zaspokajanie – na podstawie 

edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi 
(Teresa GIZA, Anna D¥BROWSKA) 

 
Makiawelizm medyczny – mroczna strona kreatywnoœci (w komunikacji spo³ecznej) 

(Leszek J. ŒWIECA) 
 

 

Opracowanie stanowi swoist¹ syntezê wspó³czesnych pogl¹dów, wielu 
autorów paraj¹cych siê bezpieczeñstwem, na z³o¿one kwestie dotycz¹ce 
definiowania oraz istoty sytuacji kryzysowej i kryzysu, a tak¿e ich wzajemnych 
zale¿noœci i relacji. Eksponuje równie¿ charakterystyczne cechy sytuacji 
kryzysowej i kryzysu, które w decyduj¹cy sposób wp³ywaj¹ na procesy zachodz¹ce 
w tych dwóch stanach funkcjonowania struktur pañstwa lub pañstwa jako ca³oœci. 
W opracowaniu dokonano równie¿ krótkiej charakterystyki g³ównych grup zagro¿eñ 
niemilitarnych, inicjuj¹cych powstanie i rozwój sytuacji kryzysowej oraz kryzysu.  
W podsumowaniu wskazano zasadnicze wnioski wynikaj¹ce z treœci opracowania, 
maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na aspekt powstawania sytuacji kryzysowej i kryzysu 
jako wymiernego efektu opisanych zagro¿eñ niemilitarnych bezpieczeñstwa 
wewnêtrznego.  

Izabela JUNCEWICZ 

 
Nowe regulacje prawne, wprowadzane od 2010 roku, pozwalaj¹, by problemy 

uczniów spo³ecznie niedostosowanych lub zagro¿onych niedostosowaniem uj¹æ 
systemowo, z perspektywy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Niepowodzenia 
szkolne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesie powstawania zaburzeñ  
w zachowaniu. W biografiach szkolnych osób spo³ecznie niedostosowanych 
kumuluj¹ siê negatywne doœwiadczenia edukacyjne. W artykule wskazano 
innowacyjne podejœcie w kszta³ceniu resocjalizuj¹cym, jakie zweryfikowano  
w ramach projektu Drogowskaz ¿yciowy. Rezultaty badañ potwierdzaj¹ 
skutecznoœæ metod zastosowanych w pracy z m³odzie¿¹ niedostosowan¹  
w obszarze zaspokajania jej specyficznych potrzeb edukacyjnych. 

Teresa GIZA, Anna D¥BROWSKA 

 
Autor ustali³ niektóre symptomy makiawelizmu medycznego – szczególnie  

w relacji przedstawiciel medyczny – lekarz. Wysoki poziom makiawelizmu, szcze-
gólnie w koncernach farmaceutycznych, jest cech¹ poszukiwan¹ u pracownika. 
Przedstawiciel medyczny, posiadaj¹cy wysoki poziom moralnoœci, nie bêdzie  
w stanie œwiadomie i celowo wprowadzaæ lekarza w b³¹d (prezentuj¹c 
przetworzone marketingowo – nierzetelne wyniki badañ dotycz¹ce dzia³ania m.in. 
leków). W obecnym œwiecie rzeczywistoœci rozwiniêtych cywilizacji, standardy 
etyczne (ich brak), wydaj¹ siê byæ dyktowane przez koncerny. Szeroko pojêta 
psychologia biznesu (spo³eczna), przyjmuje uleg³¹ postawê wobec oczekiwañ 
korporacji, które uwa¿aj¹ ka¿dy œrodek prowadz¹cy do celu za w³aœciwy, ¿eby 
wygenerowaæ zysk. Dla koncernów etyka – utylitaryzm ma jedynie marketingowe 
znaczenie, a pozba-wieni skrupu³ów psycholodzy, „tworz¹” z pracowników 
korporacji bezwzglêdnych, (pozbawionych autonomii) makiawelistów, ukierunko-
wanych na generowanie zysku – za wszelk¹ cenê. 

Leszek J. ŒWIECA 
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