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Od doœwiadczeñ cz³owieka we wczesnym dzieciñstwie, od jego sytuacji rodzinnej zale¿y w du¿ej mierze, jak 
bêdzie siê zachowywa³ w ró¿nych okolicznoœciach, czy bêdziemy go mogli okreœliæ jako osobnika agresywnego. 
Liczne badania wskazuj¹ w³aœnie na rodzinê jako na g³ówne Ÿród³o uwarunkowañ zachowañ agresywnych. 
Niew³aœciwe stosunki uczuciowe w rodzinie, brak zainteresowania emocjonalnego ze strony rodziców, postawa 
odrzucaj¹ca, wyraŸne konflikty uczuciowe miêdzy dzieckiem a rodzicami lub silna, zaborcza mi³oœæ, 
bezwarunkowa akceptacja dziecka sprzyja w istotny sposób wykszta³ceniu u niego agresji. Zaprezentowana 
analiza czynników rodzinnych warunkuj¹cych agresjê wykaza³a, ¿e w powstawaniu zachowañ agresywnych  
u dzieci istotn¹ rolê odgrywa naœladownictwo modeli zachowania, z którymi spotykaj¹ siê one w œrodowisku 
rodzinnym. Agresywni ojcowie i matki to niekwestionowana przyczyna agresywnoœci ich dzieci i powielanego przez 
nie modelu agresywnych interakcji. Niew¹tpliwie rozeznanie w symptomatologii i etiologii zachowañ agresywnych 
jest podstawowym warunkiem skutecznoœci dzia³añ profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych w odniesieniu 
do dzieci agresywnych. W tych dzia³aniach pomocowych ukierunkowanych na przezwyciê¿enie agresji 
wykorzystuje siê jej karanie, katharsis agresywn¹ oraz techniki radzenia sobie z gniewem u dzieci. 

Danuta BORECKA-BIERNAT 
 
W niniejszym tekœcie zaprezentowano kluczowe pojêcia dotycz¹ce form pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ w œrodowisku 
otwartym. W literaturze przedmiotu pojêcia, jak: pedagogika podwórkowa, pedagogika ulicy, streetworking 
stosowane s¹ najczêœciej zamiennie. Równie¿ wœród praktyków – osób pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹  
w miejscu u ich przebywania – nie ma jednego stanowiska, jak okreœlaæ wychowawcê œrodowiskowego, gdy¿ 
istnieje w¹ska granica miêdzy za³o¿eniami, celami, zadaniami, przygotowaniem merytorycznym i kompetencjami 
oraz metodyk¹ pracy wychowawcy podwórkowego, pedagoga ulicy, streetworkera. Prezentowany tekst jest 
propozycj¹ uporz¹dkowania tej terminologii z perspektywy teoretycznej i praktycznej (metodycznej). 

El¿bieta BIELECKA 
 
Klêska, katastrofa b¹dŸ te¿ stan zagro¿enia, bez wzglêdu na przyczynê powstania dezorganizuj¹ strukturê 
spo³eczn¹, sposób jej funkcjonowania, mo¿liwoœci dzia³ania administracji wszystkich szczebli, w konsekwencji 
prowadz¹c do chaosu. Stan przygotowania spo³eczeñstwa czy pañstwa zale¿y od przygotowania wszystkich 
struktur administracji publicznej. W zwi¹zku z powy¿szym bardzo wa¿na jest koordynacja organów administracji  
w zarz¹dzaniu kryzysowym. Z punktu widzenia zarz¹dzania kryzysowego, wspó³praca ze s¹siadami jest 
szczególnie istotna ze wzglêdu na obszary wzajemnego oddzia³ywania. Chodzi w szczególnoœci o wyzwania 
zwi¹zane z ryzykiem i prawdopodobieñstwem wyst¹pienia zagro¿eñ oraz likwidacja ich skutków, jak np.  
w przypadku powodzi. Przedmiotem wspó³pracy w kontaktach ze s¹siadami jest wymiana informacji i doœwiadczeñ 
w obszarze zarz¹dzania kryzysowego, przeciwdzia³ania zagro¿eniom, ochrony ludnoœci, ochrony infrastruktury 
krytycznej, szkoleñ oraz æwiczeñ. Kolejnym wa¿nym celem jest promowanie rozwi¹zañ legislacyjno-
organizacyjnych zwi¹zanych z koordynacj¹ zarz¹dzania kryzysowego na poziomie narodowym. 
W niniejszej publikacji przedmiotem rozwa¿añ uczyniono systemy zarz¹dzania kryzysowego, obrony cywilnej  
i ochrony ludnoœci w wybranych pañstwach s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Przedstawiono systemy, jakie funkcjonuj¹  
w Niemczech, Czechach, Rosji oraz na Litwie. 

Katarzyna GÓRECKA 
 
Dziœ, w zglobalizowanym œwiecie, terroryzm utraci³ ju¿ wy³¹cznie lokalny wymiar, w niezwykle elastyczny sposób 
dopasowuj¹c siê do zmieniaj¹cych siê wymogów otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Niew¹tpliwie, walka z nim to 
prawdziwe wyzwanie nie tylko dla poszczególnych pañstw, ale i ca³ego œwiata. Aby uchroniæ ludnoœæ od ataków 
terrorystycznych, stosowane s¹ ró¿nego rodzaju œrodki maj¹ce na celu przeciwdzia³anie takim sytuacjom. Jak 
pokazuj¹ nam ostatnie dziesiêciolecia, nie zawsze jednak mo¿na im zapobiec i uchroniæ spo³eczeñstwo przed 
dzia³aniami o charakterze terrorystycznym. Sytuacje kryzysowe s¹ czêsto nieuniknione i aby rozwi¹zaæ konkretny 
kryzys zostaj¹ zaanga¿owane ró¿ne osoby i instytucje, które prowadz¹ negocjacje. Celem niniejszego artyku³u jest 
charakterystyka zjawiska negocjacji kryzysowych, z uwzglêdnieniem rozwoju zainteresowañ praktyczn¹ stron¹ 
komunikacji kryzysowej w sytuacji zagro¿enia ¿ycia w Polsce. 
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