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WPROWADZENIE

Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony został głównie zagad-
nieniom kapitału społecznego.

Otwierający artykuł Andrzeja Mirskiego „Kapitał społeczny a konkuren-
cyjność i innowacyjność”, zawiera tezę, że kapitał społeczny w istotny sposób 
zwiększa konkurencyjność i innowacyjność. Bourdieu zdefi niował kapitał spo-
łeczny jako sumę rzeczywistych i potencjalnych zasobów, które związane są 
z posiadaniem trwałej sieci związków opartych na wzajemnej zależności i uzna-
niu. W ujęciu A. Mirskiego kapitał społeczny składa się z dwóch części: z sa-
mych relacji społecznych umożliwiających jednostce dostęp do zasobów ludzi, 
z którymi jest powiązana oraz ilości i jakości tychże zasobów. Jednostki i orga-
nizacje dysponujące dużym kapitałem społecznym uzyskują przewagę konku-
rencyjnej dzięki szybkiemu przepływowi wiedzy. W odniesieniu do dóbr pu-
blicznych rola kapitału społecznego tkwi przede wszystkim w jego służebności, 
polega bowiem na tym, że pozwala on łączyć i efektywniej wykorzystywać inne 
rodzaje kapitałów. Dzięki temu kapitał społeczny potrafi  równoważyć nieko-
rzystne zjawiska gospodarcze, pomaga lepiej znosić kryzysy i rekompensować 
zawodność rynku. Odgrywa jednak nie tylko istotną rolę w sferze gospodarki, 
ale również w życiu społecznym, zwiększając dobrostan ludzi, zapobiegając ich 
osamotnieniu i depresji.
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Elżbieta Januszewska w tekście pod tytułem „Europejski model eduka-
cji” podjęła kwestię nowoczesnej edukacji, mogącej kształtować obywatelski 
kapitał społeczny. Unia Europejska jest projektem nowych szans, nadziei oraz 
możliwości w kreowaniu cywilizacji postępu społecznego, rozwoju wiedzy oraz 
nowego ładu międzynarodowego. Wynikają z tego zadania, których realizacja 
ma przygotować młodzież do uczestnictwa w procesie przygotowania ludzi 
do współżycia w skali kontynentu. Integracja europejska przebiega na wielu 
płaszczyznach, wśród których jedną z najważniejszych jest edukacja. W poli-
tyce oświatowej w krajach Unii Europejskiej określone zostały takie priorytety, 
jak równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk, naro-
dowości, języków, wyznań, uczniów niepełnosprawnych fi zycznie i umysłowo, 
podnoszenie jakości kształcenia, poszukiwanie wzorów osobowych, solidar-
ność, tolerancja, prawa człowieka, poczucie tożsamości europejskiej (europej-
ski wymiar edukacji), nowy model nauczyciela, zmiana jego funkcji, zadań oraz 
cech osobowościowych. Państwa Unii Europejskiej wyznaczyły też pewne ce-
chy ideału wychowania europejskiego wdrażanego w systemach edukacyjnych 
krajów UE. Jest to przede wszystkim wychowanie do demokracji i obrony praw 
człowieka, dla pokoju, szacunku i przyjaźni między narodami, w duchu toleran-
cji oraz budowanie dialogu, otwarcie na innych, szacunek dla środowiska natu-
ralnego, przygotowanie do różnorodności kultur, znajomość języków obcych, 
kształtowanie postaw prozdrowotnych, świadomość obywatelska, przygotowa-
nie do życia rodzinnego, wychowanie seksualne, wpływanie na kształtowanie 
skutków patologii społecznych. Europejski model edukacji zakłada, że edukacja 
trwa przez całe życie, a wszystkie rodzaje wiedzy przenikają się i wzajemnie się 
wzbogacają. Celem europejskiego modelu edukacji jest zatem również kształ-
towanie kapitału społecznego, ale opartego na szerokim, międzynarodowym 
i międzykulturowym tle.

W następnym artykule, „Pozytywność jako sposób na prewencję i lecze-
nie cierpienia”, Andrzej Mirski odniósł się do możliwości zwiększania poziomu 
szczęścia a obniżenia cierpienia przez aktywne nastawienie, podejście do życia 
oraz system konstruktów poznawczych, które noszą obecnie nazwę pozytywno-
ści. Zagadnienie to stanowi centralną sferę badań podejmowanych w zakresie 
szybko rozwijającego się kierunku psychologii pozytywnej, a także w koncepcji 
i praktykach terapeutycznych w psychoterapii poznawczej. Pozytywność zde-
fi niowana została jako względnie stała cecha sposobu myślenia, zachowania, 
emocjonalności i motywacji, która przejawia w pozytywnym myśleniu, pozy-
tywnej emocjonalności oraz pozytywnej motywacji, co wyraża się zwłaszcza 
w postawie afi rmacji wobec „ja” i otoczenia, przy jednoczesnej chęci stałe-
go, lecz realistycznego ich ulepszania. Rozwijanie pozytywności może służyć 
zmniejszaniu własnego cierpienia oraz zmniejszaniu cierpienia innych ludzi ze 
swojego środowiska.
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Wspomnianej wyżej depresji i osamotnieniu poświęcony został arty-
kuł Marty Szpak, Katarzyny Jani, Doroty Mochel, Kornelii Ożóg, Wiesławę 
Pilip i Przemysława Rybaka, „Depresyjność u osób starszych a uczestnictwo 
w Klubach Seniora”. Artykuł dotyczy praktycznych i terapeutycznych aspektów 
działania kapitału społecznego. Kluby Seniora stanowią bowiem dobry przy-
kład kapitału społecznego jako sieć relacji społecznych pomiędzy jednostkami, 
które mają do siebie zaufanie i wykazują się wzajemnością. Osoby w tej sieci 
skłonne są wzajemnie siebie wspierać, pomagać oraz wymieniać informacje. 
Dzięki temu uczestnictwo w Klubach Seniora może przyczynić się do aktywne-
go zapobiegania poważnemu zagrożeniu występującemu w wieku senioralnym, 
jakim jest depresja. Według WHO, jest ona czwartym najpoważniejszym pro-
blemem zdrowotnym na świecie, będąc często źródłem znacznego pogorszenia 
funkcjonowania psychicznego, fi zycznego i społecznego, niepełnosprawności, 
a także prób samobójczych. Częstotliwość zaburzeń depresyjnych w populacji 
seniorów oscyluje na poziomie 15 proc. Wbrew powszechnym opiniom, wy-
stępuje ona w tym okresie dwukrotnie częściej niż otępienie. Objawy depresji 
są w tym przedziale wiekowym często bagatelizowane i przypisywane starości 
jako takiej, gdyż w społeczeństwie smutek, utrata energii, zainteresowań, chę-
ci do działania, zamknięcie w sobie oraz osłabienie funkcji intelektualnych, są 
postrzegane jako nieuchronne objawy starości. Z drugiej jednak strony depresja 
u osób starszych jest bardziej uzależniona od czynników środowiskowych, od-
miennie niż u młodszych. O ile u osób młodszych obciążenie rodzinne stwierdza 
się w około 80 proc., o tyle u osób starszych w około 44 proc. Oznacza to, że 
depresja w wieku senioralnym jest w znacznie wyższym stopniu powodowa-
na czynnikami zewnętrznymi, społecznymi niż biologicznymi w porównaniu 
z młodszymi grupami wiekowymi. Oznacza to jednocześnie, że łatwiej jej za-
pobiegać i leczyć za pomocą czynników społecznych. Dlatego też bardzo waż-
na jest stymulacja i aktywizację takich osób, zmniejszająca tym samym ryzyko 
pojawienia się depresyjności. Celem badań przedstawionych w artykule było 
sprawdzenie hipotezy, że osoby, które aktywnie uczestniczą w Klubie Seniora, 
są mniej depresyjne niż osoby nieuczestniczące. Aktywność w Klubie Seniora 
dostarcza wsparcia psychicznego, które w istotny sposób może zapobiegać roz-
wojowi depresji. Oczywiście bywa też zapewne i tak, że osoby już zagrożone 
depresją lub cierpiące na nią, mniej chętnie uczestniczą w działalności w Klu-
bach Seniora. Jednak i w takiej sytuacji, po podstawowej terapii, przynoszącej 
zwykle większe zainteresowanie światem i ludźmi, warto takie osoby zachęcić 
do czynnego uczestnictwa w Klubach Seniora. Społeczna i kulturalna aktyw-
ność w starszym wieku jest czynnikiem poprawiającym jakość życia, służącym 
zdrowiu psychicznemu i fi zycznemu, zwiększającymi poziom szczęścia.

Z kolei Wiesław Szot („Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu ro-
dziny i ich wpływ na wychowanie dziecka”) przedstawił współczesne aspekty 
funkcjonowania rodziny. Rzeczywistość współczesna w wielu przypadkach jest 
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brutalna, oparta na przemocy i braku wyrozumiałości wobec drugiego człowie-
ka. Współczesna rodzina funkcjonuje więc w diametralnie innych warunkach 
niż kilkadziesiąt lat temu. Nie należy zapominać, że obecne uwarunkowania 
spowodowały, iż w rodzinie stałymi elementami stały się nienawiść, wyobcowa-
nie, niepewność – i co najgorsze – brak poczucia bezpieczeństwa jej członków. 
Bez względu na otoczenie zewnętrzne rodziny, tworzy ona zawsze własny mi-
kroświat, który daje jednostce poczucie spójności, we współczesnych uwarun-
kowaniach społecznych będący podstawą jej istnienia. Występujące w rodzinie 
trwałe związki uczuciowe, potrzeba wyrównywania różnic osobowościowych 
oraz wzajemne oddziaływanie rodziców i dzieci – oparte na wzajemnym part-
nerstwie – prowadzą do tworzenia psychologicznego poczucia jedności i iden-
tyczności w działaniu wszystkich wchodzących w daną strukturę rodzinną.

Joanna Zyznawska w artykule „Młodzież środowisk patologicznych wo-
bec cierpienia człowieka chorego”, przebadała stosunek młodzieży do cierpie-
nia. Celem jej badań było określenie roli wiedzy i kontaktu z ludźmi cierpiącymi 
oraz osobistych doświadczeń i religijności w kształtowaniu postaw wobec cier-
pienia młodzieży z zakładów resocjalizacyjnych. Prospektywnymi badaniami 
psychologicznymi objęto 64 małoletnich w wieku 16–18 lat. Badania przepro-
wadzono przy użyciu Kwestionariusza postaw wobec cierpienia, opracowane-
go przez Katedrę Psychologii Religii PAT. Wyniki badań porównano z grupą 
kontrolną złożoną z 50 małoletnich w podobnym wieku, wywodzących się ze 
środowisk niepatologicznych. W pracy skupiono się jedynie na tych pytaniach, 
które wyzwalały zdecydowanie różne odpowiedzi w grupie badanej i w grupie 
kontrolnej. Uzyskane wyniki wskazują, że młodzież z zakładów poprawczych 
niechętnie rozmawia na temat cierpienia, 79,6 proc. bardzo rzadko lub nigdy 
nie podejmowało tej tematyki, 62,5 proc. nieletnich z zakładu poprawczego nie 
umiało wskazać czynnika, który w ich życiu odegrał największą rolę w kształ-
towaniu stanowiska wobec cierpienia. Wśród młodzieży z zakładu wychowaw-
czego 75 proc. w ogóle nie myśli o swoim cierpieniu, 59,4 proc. tej młodzieży 
cierpienie kojarzy z rozpaczą lub przygnębieniem, a 40,6 proc. odbiera je soma-
tycznie. Przeprowadzone badania wykazały, że postawa młodzieży z zakładów 
poprawczych wobec cierpienia człowieka chorego, różni się znacznie od tej, 
jaką reprezentuje młodzież ze środowisk rodzinnych prawidłowo funkcjonu-
jących. Artykuł ten wskazuje zatem istotną rolę, jaką powinien spełnić proces 
edukacji – ukształtowanie prawidłowego, pomocnego i empatycznego stosun-
ku do cierpienia innych osób, szczególnie dotkniętych chorobą. To zagadnienie 
również wiąże się z kształtowaniem właściwego kapitału społecznego.

Zapraszam do lektury.


