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Wprowadzenie

Trudne sytuacje, kryzysy rozwojowe czy też krytyczne wydarzenia to 
procesy, które występują w ontogenezie z różną częstotliwością. W ich 
następstwie mogą rozwijać się zaburzenia funkcji psychicznych i soma-
tycznych albo też wręcz przeciwnie – dostrzega się zwiększenie umie-
jętności rozwiązywania problemów i lepsze wykorzystanie potencjału 
rozwojowego. Warto więc rozważać rolę krytycznych sytuacji w sty-
mulowaniu aktywności życiowej, w tym edukacyjnej, zbiorowości i jed-
nostek, np. w toku realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych.

Książka ta stanowi kontynuację poszukiwań badawczych prowa-
dzonych od wielu lat, których dotychczasowe wyniki były prezentowane 
m.in. w pracy zbiorowej poświęconej pedagogicznym aspektom kryzy-
sów życiowych oraz w monografii dotyczącej przezwyciężania kryzysów 
życiowych (Stochmiałek 1998, red., ss. 386; 2009, ss. 355).

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki licznych eksploracji ba-
dawczych, studiów i analiz, które podejmują różne wątki poszukiwań 
w zakresie występujących z dużą siłą kryzysów w wymiarze indywidu-
alnym, lokalnym i globalnym.

Na początku książki znalazły się refleksje poświęcone uczeniu się 
osób dorosłych w sytuacjach kryzysów życiowych. Dalej opisane zo-
stało występowanie stresu w sytuacjach kryzysowych i granicznych 
wraz z zaburzeniami po stresie traumatycznym (posttraumatic stress 
disorder – PTSD), następnie kryzysy w sytuacji bezrobocia, ubóstwa 
i społecznego wykluczenia oraz kryzysy związane z chorobą, procesem 
starzenia się, a także te, które występują podczas umierania i śmierci. 
Wiele miejsca poświecono problematyce badań tanatologicznych doty-
czących lęku przed śmiercią oraz zarysowi teorii opanowywania trwogi 
(terror management theory). Na końcu przedstawione zostały koncepcje 
przezwyciężania kryzysów życiowych. Szczególną uwagę skierowano na 
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opis procesu udzielania pomocy oraz występowania altruizmu i empatii. 
Osobne miejsce zajmuje prezentacja wybranych aspektów koncepcji 
równowagi praca–życie pozazawodowe (work–life balance) oraz cha-
rakterystyka możliwości wystąpienia pozytywnych następstw sytuacji 
kryzysowych.

Treści zawarte w niniejszej książce mieszczą się w nurcie poszu-
kiwań badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, 
zwłaszcza takich dyscyplin, jak pedagogika, psychologia czy socjologia. 
W zakresie nauk pedagogicznych poczynione tu refleksje najbardziej 
nawiązują do dorobku pedagogiki społecznej, andragogiki, dydaktyki 
czy pracy socjalnej. Jak się wydaje, książka ta stanowić może podstawę 
do dalszego poznawania naukowego tej jakże interesującej i potrzebnej 
w teorii oraz w praktyce pedagogicznej i andragogicznej problematyki.

W tym miejscu pragnę wyrazić szczególną wdzięczność recenzen-
tom – Pani Prof. UKSW dr hab. Edycie Wolter oraz Panu Prof. zw. dr. 
hab. Adamowi Stankowskiemu za krytyczne uwagi oraz cenne sugestie, 
które stanowiły podstawę do opracowania ostatecznej wersji książki.

Warszawa, lipiec 2015 r.


