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Wy¿sza Szko³a Human ist yczno -Ekon omi czna w £odzi

Na potrz ebê wiêks zego zwróc enia uwagi na
problem nadwagi i oty³oœci u dzieci i m³odzie¿y
wska zuj¹ dane œwia dcz¹ce o zwiê kszaniu wzgl êd -
nej masy cia³a w stosunku do wysokoœ ci cia³a
i tendenc ji do ot³uszczan ia, zamiast tendenc ji do
szczu plen ia, obserw owa nej we wczeœn iej szy ch
latach. Oty³oœæ jest obecn ie najcz êœciej spotyk a -
nym zabur zeni em w rozwoju dzieci i m³odzie¿y
i w zale¿n oœci od wieku dotyc zy od 5 do 15%
popul a cji (13). Problem nadmiern ej masy cia³a
dotyc zy ju¿ w Polsce co czter nas tego dziec ka
w pierw szej dekadzie ¿ycia i co dziesi¹tego
w drugiej de kad zie ¿ycia (6). 

Jako przy czyny powstaw ania nadwagi i oty -
³oœci wymien ia  siê czyn niki genetyczne, œrodo -
wis kowe i psychol ogi czne. Ostatn io jednak coraz 
czêœci ej i coraz wiêcej mówi siê o roli czynni ków
natury psychol ogi cznej (11, 2, 5, 7, 3) podkreœ -
laj¹c w tym rolê stresu. (5, 7).

Nieum iejê tnoœæ radzen ia sobie ze stre sem
bywa czêsto powod em ci¹g³ego siêga nia po je -
dzen ie, które jest dla m³odego cz³owieka czêsto
jedyn ym dostê pnym sposob em radzen ia sobie.
Z czasem zachow anie takie mo¿e siê przero dziæ
w nawyk.

Jedzen ie nie jest jednak jedyn ym sposob em
radzen ia sobie ze stre sem. Istniej¹ inne sposoby 
jego pokonywania i inne czyn niki, które pomag a -
j¹ cz³owiek owi w zmagan iu siê z ró¿nymi
wydarzen iami. Czyn niki te okre œla siê mianem
zaso bów osob ist ych. S¹ to czyn niki psychol ogi -
czne, spo³eczne, biolog iczne, traktowane jako
moder ato ry w prze biegu procesu doœwia dczania 

stresu oraz radzen ia sobie z nim. Lazar us i Folk -
man (8) okre œlaj¹ jako zasoby to wszyst ko, co
jednostka w³¹cza w proces radzen ia sobie ze
stresem. 

Do psychol ogi cznych zasobów zalic za siê
m.in. opty mizm, poczuc ie w³asnej wartoœ ci i sku -
tecznoœci. Zasoby te uwa¿ane s¹ za znacz¹ce
w radzen iu sobie ze stre sem, w podejm owa niu
zachow añ zdro wotn ych, w zmia nie szko dliw ych
nawyków i w trwa³oœci tych zmian (4, 7, 8, 9, 12).

Cel pracy

Celem badañ by³o spraw dzen ie zale¿ noœci
miêdzy tymi zasob ami osob ist ymi (tzn. poczuc iem
w³as nej wartoœ ci i skutec znoœci oraz opty miz -
mem ¿yci owym) a stylami radzen ia sobie ze
stre sem u ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w nor -
mie.

Pytan ia badawc ze

Postaw iono nastêp uj¹ce pytan ia badawc ze:
1. Czy istnieje zwi¹zek miêdzy posiad any mi za -

sob ami osob ist ymi a wybier any mi stylami ra -
dzen ia sobie w grupie ch³opców z nadwag¹
i z wag¹ w normie,

2. Czy posiad ane zasoby osob iste ró¿n icuj¹
pre fer owa ne style radzen ia sobie ze stre sem
w grupie ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w nor -
mie,
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3. czy ch³opcy z nadwag¹ ró¿ni¹ siê od ch³op -
ców z wag¹ w normie w zakres ie prefer owa -
nych stylów radzen ia sobie ze stre sem i po -
siad any ch zasobów osobistych.

Osoby badane

W badan iach wziê³o udzia³ 79 ch³opców
z nadwag¹ (BMI M = 27,61) i 83 ch³opców z wa -
g¹ w normie (BMI M = 20,06) w wieku 14–19 lat. 

Tech niki pomiaru

Zastos owa no nastêp uj¹ce tech niki pomiaru:
1. Skalê Jak sobie radzisz? Z. Juczyñskiego do

pomiarów stylów radzen ia sobie ze stresem. 
2. Test Orient acji ¯yciow ej – LOT do pomiaru

poziomu opty miz mu M Sche iera, Ch. S. Car -
ve  ra, M. W. Brid gesa.

3. Skalê Poczuc ia W³asnej Wartoœ ci RSES
M. Rosenberga.

4. Skalê Uogóln ionej W³asnej Skutec znoœci
GSES R. Schwa rzera, M. Jerus alem.
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Zasoby osob iste w radzen iu sobie ze stre sem u ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w normie

Ch³opcy z nadwag¹ Ch³opcy bez nadwagi

Style radzenia sobie ze stresem Style radzenia sobie ze stresem

Koncentracja
na 
prze¿ywanych 
emocjach

Poszukiwanie 
wsparcia 
spo³ecznego

Aktywne 
radzenie
sobie

Koncentracja
na 
prze¿ywanych 
emocjach

Poszukiwanie
wsparcia 
spo³ecznego

Aktywne 
radzenie 
sobie

Opty mizm
¿yci owy

-,29
p =,008

ni ni -,38
p =,000

ni ,26
p =,016

Poczucie w³asnej 
wartoœci

,50
p =,000

,32
p =,004

ni ,51
p =,000

ni ni

Poczucie w³asnej 
skutecznoœci

-,39
p =,000

-,24
p =,032

ni - ,39
p =,000

ni ,33
p =,002

Tabela 1: Wspó³czyn niki korel acji miêdzy opty miz mem ¿yci owym, poczuc iem w³asnej wartoœ ci

i skutec znoœci a stylami radzen ia sobie ze stre sem w badan ych grupach

Ca³a badana grupa Ch³opcy z nadwag¹ Ch³opcy bez nadwagi

Wiek BMI Wiek BMI Wiek BMI
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Koncentracja na
prze¿ywanych emocjach

ni ni ni ni ni ni

Poszuk iwa nie wspar cia
u innych

ni ni ni ni ,308
(p =,005)

ni

Aktywne radzen ie sobie ni -,164
(p =,038)

ni ni ni ni

Opty mizm ¿yci owy ,159
(p =,043)

ni ,379
(p =,001)

-,282
(p =,012)

ni ni

Poczucie w³asnej wartoœci -,243
(p =,002)

ni -,451
(p =,000)

ni ni ni

Poczucie w³asnej skutecznoœci ni ni ni ni -,271
(p =,013)

ni

Tabela 2. Wspó³czyn niki korel acji miêdzy wiekiem, BMI a stylami radzen ia sobie ze stre sem i zasob ami

osob ist ymi



Wyniki badañ

W pierw szym etapie anal izy wyni ków obli c zo -
no wspó³czyn niki korel acji miêdzy posiad any mi
zasob ami osob ist ymi (a wiêc opty miz mem
¿yciow ym, poczuc iem w³asnej wartoœ ci i skutecz -
noœ ci) a wybier any mi stylami radzen ia sobie ze
stre sem w grupie ch³opców z nadwag¹ i w grupie 
ch³opców z wag¹ w normie. Wyniki przed staw ia
tabela 1. 

Uzys kane wyniki badañ wska zuj¹, ¿e istnieje
zwi¹zek miêdzy posiad any mi zasob ami osob ist y -
mi a wybier any mi stylami radzen ia sobie w ba -
dan ych grupach: 

• im ni¿sze poczucie w³asnej war to œci1

i ni¿sze poczuc ie w³asnej skutec znoœci
oraz im bardziej pesymistyczne na sta w ie -
nie maj¹ ch³opcy (zarówno z nadwag¹, jak i
z wag¹ w normie), tym czêœci ej w sytua cji

stresu korzys taj¹ z emo c jona lnego spo sobu 
radzenia sobie;

• im ni¿sze poczuc ie w³asnej wartoœ ci i sku -
tecz noœci maj¹ ch³opcy z nadwag¹, tym
czê œciej w sytua cji stresu poszuk uj¹ wspar -
cia sp o³ecz nego;

• im bardziej opty  mis tyczne nastaw ienie do
¿ycia i wy¿sze poczuc ie w³asnej skutec z -
noœci maj¹ ch³opcy z wag¹ prawid³ow¹ , tym
czêœci ej w sytua cji stresu korzys taj¹ z aktyw  -
n e go spo so bu radzen ia sobie. 

Inter esuj¹ce wydawa³o siê ponadto spraw -
dzen ie czy  zachod zi zwi¹zek miêdzy wiekiem
ch³opców oraz stop niem nadwagi (mierzon ym za 
pomoc¹ wskaŸni ka BMI) a wybier any mi przez
nich stylami radzen ia sobie ze stre sem i zasob a -
mi osob ist ymi. W tym celu oblic zono wspó³czyn -
niki korel acji, które przed staw ia tabela 2. 
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Optymizm ¿yciowy

P

Poczucie w³asnej
wartoœci

P

Poczucie w³asnej
skutecznoœci

Pwyniki
niskie

wyniki
wysokie

wyniki
niskie

wyniki
wysokie

wyniki
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wyniki
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11,35 5,57 7,33 5,15 0,01 6,04 4,12 13,0 4,22 0,00 12,56 4,70 7,35 5,42 0,001
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9,25 5,49 6,93 4,42 ni 6,92 4,47 10,9 4,70 0,00 10,60 4,22 7,13 4,70 0,01
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14,70 5,18 14,07 5,76 ni 14,33 5,95 14,65 4,30 ni 15,36 4,22 14,52 6,05 ni

Tabela 3. Prefer owa ne style radzen ia sobie ze stre sem u ch³opców z nadwag¹ w zale¿noœci od

opty miz mu ¿yciow ego, poczuc ia w³asnej wartoœci i skutecznoœci

1.  Im wy¿szy wynik, tym ni¿sze poczuc ie w³asnej wartoœ ci, im ni¿szy wynik, tym wy¿sze poczuc ie w³asnej

wartoœ ci.



Przed staw ione wspó³czyn niki korel acji wska -
zuj¹ na negat ywny zwi¹zek BMI z aktywn ym
radzen iem sobie w ca³ej badan ej grupie ch³op -
ców i na negat ywny zwi¹zek BMI z opty miz mem
¿yciow ym w grupie ch³opców z nad wag¹. Oznac za
to, ¿e im wiêks ze jest BMI w ca³ej badan ej
grupie, tym ch³opcy rzadziej w sytua cji stresu ko -
rzystaj¹ z aktywn ego sposobu radzen ia sobie
i im wiêksze jest BMI u ch³opców z nadwag¹, tym 
s¹ bardziej pesym ist ycznie na staw ieni do ¿ycia. 

Uzyskane wyniki wska zuj¹, ¿e istnieje zwi¹ zek 
miêdzy wiekiem a posiadanymi zasob ami osob i -
st ymi i wybier any mi stylami radzen ia sobie w ba -
dan ych grupach. Im ch³opcy s¹ starsi (ca³a ba -
dana grupa), tym s¹ bardziej opty mis tycznie
nastaw ieni i maj¹ wiêksze poczuc ie w³asnej war -
toœci. U ch³opców z nadwag¹ wraz z wiekiem
wzra sta opty mizm ¿yciowy i poczuc ie w³asnej
wartoœ ci. W grupie ch³opców z wag¹ prawid³ow¹
wraz z wiekiem wzra sta poszuk iwa nie wspar cia
spo³ecznego w sytua cji stresu a maleje poczucie 
w³asnej skute cznoœci.

Nastê pnie spraw dzono, czy posiad ane zaso -
by osob iste ró¿n icuj¹ preferowane style radzen ia 
sobie ze stre sem w grupie ch³opców z nadwag¹
(tabela 3) i w grupie ch³opców bez nadwagi
(tabela 4).

Uzys kane wyniki wska zuj¹, ¿e posiad ane za -
soby osob iste ró¿n icuj¹ preferowane style ra -
dze n ia sobie ze stre sem w obu badan ych gru -
pach. Ch³opcy z nadwag¹ o pesym ist ycznym na -
staw ieniu do ¿ycia czêœci ej w sytua cji stresu
koncent ruj¹ siê na prze¿ywanych emoc jach ni¿
ch³opcy z nadwag¹ o opty mis tycznym nastaw ie -
niu, a ch³opcy z nadwag¹ o niskim poczuc iu
w³as nej wartoœ ci i skutec znoœci czêœci ej w sytua -
cji stresu koncent ruj¹ siê na prze¿yw anych emo -
c jach i czêœ ciej poszuk uj¹ wspar cia spo ³ecz nego 
ni¿ ci o wy¿sz ym poczuc iu w³asnej wartoœ ci i sku -
tec znoœci. W grupie z wag¹ w normie ch³op cy
o pesym ist ycznym nastaw ieniu do ¿ycia, o nis kim
poczuc iu w³asnej wartoœ ci i skutec znoœci czêœ ci ej
w sytuacji stresu koncent ruj¹ siê na prze ¿y wa -
nych emoc jach ni¿ ch³opcy z prawid³ow¹ wag¹
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Optymizm ¿yciowy

P

Poczucie w³asnej
wartoœci

P

Poczucie w³asnej
skutecznoœci

Pwyniki
niskie

wyniki
wysokie
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wyniki
wysokie
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12,00 4,58 7,68 3,81 0,02 7,81 3,49 11,7 5,24 0,00 11,38 4,51 7,48 3,94 0,002
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9,10 5,38 11,00 5,11 ni 9,62 5,05 10,9 5,39 ni 10,88 4,90 9,87 5,78 ni
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15,05 3,49 17,45 5,19 ni 16,96 5,32 14,96 3,93 ni 14,62 4,04 18,13 5,00 0,01

Tabela 4. Preferowane style radzenia sobie ze stresem u ch³opców z wag¹ w normie w zale¿noœci od

optymizmu ¿yciowego, poczucia w³asnej wartoœci i skutecznoœci



o opt ymi sty cznym nastaw ieniu, wysok im po czu -
c iu w³asnej wartoœ ci i skutec znoœci, zaœ ch³opcy
o wysok im poczuc iu w³asnej skutecznoœci czêœ -
ci ej w sytua cji stresu korzys taj¹ z aktywn ego
sposobu radzenia sobie ni¿ ci o niskim poczuc iu
w³asnej skutec znoœci.

Na koniec porówn ano czy ch³opcy z nadwag¹
ró¿ni¹ siê od ch³opców z wag¹ w normie w za -
kres ie prefer owa nych stylów radzen ia sobie ze
stre sem i posiadanych zaso bów osob ist ych
(wyniki pokaz uje tabela 5). Wyniki wska zuj¹, i¿
w badan ych grupach ch³opców wystêpuj¹ ró¿ -
nice w zakres ie prefer owa nych stylów radzen ia
sobie ze stre sem. Ch³opcy z wag¹ w normie
czêœ ciej w sytua cji stresu korzys taj¹ z aktywn e -
go sposobu radzen ia sobie ni¿ ch³opcy z nad -
wag¹. W pozos ta³ych stylach radzen ia sobie
(kon centrac ja na prze¿yw anych emoc jach, po -
szuk iwa nie wspar cia spo³ecznego) nie ma
statys tycznie istot n ych ró¿nic miêdzy badanymi
grupami. Nie wystêp u j¹ istotne statys tycznie
ró¿ nice miêdzy badan ymi grupami w zakres ie
poczuc ia w³asnej wartoœ ci i skutec znoœci oraz
opty miz mu ¿y ci o we go.

Podsum owa nie

Uzys kane wyniki badañ pokaz uj¹, ¿e po -
siad a ne zasoby osob iste ró¿nicuj¹ prefer owa ne
style radzen ia sobie ze stre sem w grupie ch³op -
ców z nadwag¹ i w grupie ch³opców z wag¹
w normie, a tak¿e wska zuj¹ na zwi¹zek miêdzy
posiad any mi zasob ami osob ist ymi a wybier any -
mi stylami radzen ia sobie w badan ych grupach.

Im ni¿sze poczuc ie w³asnej war toœ ci i skutec z -
noœci maj¹ ch³opcy z nadwag¹, tym czêœciej
w sytua cji stre su poszuk uj¹ wspar cia spo³eczne -
go, zaœ ch³op cy z wag¹ prawid³ow¹ im maj¹ wy¿ -
sze poczuc ie w³asnej skutec znoœci i s¹ bar dziej
opty mis tycz nie nastaw ieni do ¿ycia, tym czêœci ej 
w sytua cji stresu korzys taj¹ z aktywn e go spo so -
bu radzen ia sobie. Jak podaje liter atu ra, opty -
mizm uwa¿ any jest za dobry predykt or kon -
struk t yw nego radzen ia sobie ze stre sem. Opty -
miœci poleg aj¹ g³ównie na aktywn ym ra dzen iu
sobie, podejm uj¹ wiêcej wysi³ków, aby bez -
poœrednio roz wi¹zaæ stoj¹ce przed nimi pro -
blemy, wytrwale d¹¿¹ do celu, a w oblic zu po -
ra¿ki nie za³amuj¹ siê tak ³atwo (8). I choæ w wy -
ni k ach prze prow a dz onych badañ nie ma ró¿nic
istotn ych statys tycznie miêdzy ch³opcami z nad -
wag¹ a ch³op ca mi z wag¹ w normie, w zakres ie
posiad any ch zasobów osob i st ych  to wyst êpuj¹
te ró¿n ice w za kres ie prefer owa nych stylów ra -

dzenia sobie ze stre sem. Ch³opcy z wag¹ w nor -
mie czêœciej w sytua cji stresu korzys taj¹ z aktyw -
n ego spo sobu radzen ia sobie ni¿ ch³opcy z nad -
wag¹. Po twierd zaj¹ to inne badan ia, które wska -
zuj¹c na szcz ególne cechy osobowo œci, ja kimi
wyró ¿nia siê osoba oty³a, przy pis uj¹ jej bier noœæ, 
pasy w no œæ, brak zdecyd owa nia i bezrad noœæ
w sy tuacjach trud nych (1, 10).

Stresz czen ie

W badan iach wziê³o udzia³ 79 ch³opców
z nad wag¹ i 83 ch³opców z wag¹ w normie w wie -
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Ch³opcy z nadwag¹ Ch³opcy bez nadwagi p

M SD M SD
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Koncentracja na prze¿ywanych
emocjach

9,81 5,29 9,17 4,48 ni

Poszukiwanie wsparcia u innych 8,28 5,06 9,61 4,73 ni

Aktywne radzenie sobie 14,47 4,66 15,98 4,79 0,04

Optymizm ¿yciowy 14,77 4,06 15,02 4,06 ni

Poczucie w³asnej wartoœci 20,62 4,58 20,63 4,24 ni

Poczucie w³asnej skutecznoœci 29,59 4,47 30,06 4,08 ni

Tabela 5. Œrednie wartoœci prefer owa nych stylów radzen ia sobie ze stre sem oraz opty miz mu

¿yciow ego i poczuc ia w³asnej wartoœci i skutecznoœci w grupie ch³opców z nadwag¹ i bez nadwagi



ku 14–19 lat. Celem podjê tych badañ by³o

sprawdzenie:
• czy istnieje zwi¹zek miêdzy posiad any mi

zasob ami osob ist ymi a wybieranymi sty -
lami radzen ia sobie ze stre sem w grupie
ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w normie;

• czy posiad ane zasoby osob iste ró¿n icuj¹
prefer owa ne style radzen ia sobie w ba -
danych grupach;

• czy ch³opcy z nadwag¹ ró¿ni¹ siê od ch³op -
ców z wag¹ w normie w zakres ie prefer o -
wa nych stylów radzen ia sobie i po sia d any ch 

zasobów osob ist ych.
Zastos owa no nastêp uj¹ce tech niki pomiaru: 
• Skalê Jak sobie radzisz? Juczyñskiego do

pomiarów stylów radzen ia sobie ze stresem
• Test Orient acji ¯yciow ej LOT do pomiaru

po ziomu opty miz mu Sche iera i in.
• Skalê Poczuc ia W³asnej Wartoœ ci RSES

Ro sen b erga 
• Skalê Uogóln ionej W³asnej Skutec znoœ ci

GSES. Schwarzera 
Uzys kane wyniki badañ wska zuj¹, ¿e istnieje

zwi¹zek miêdzy posiad any mi zasob ami osob ist y -
mi a wybier any mi stylami radzen ia sobie w gru -
pie ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w normie. Po -
siad ane zasoby osobiste ró¿nic uj¹ prefer owa ne
style radzen ia sobie ze stre sem w badan ych gru -
pach. Ch³opcy z nadwag¹ ró¿ni¹ siê od ch³op -
ców z wag¹ w normie w zakres ie prefer owa nych
stylów radzen ia sobie ze stresem.

S³owa kluczowe: zasoby osob iste, radzen ie 

sobie ze stre sem, ch³opcy, nadwaga

Summary

The aim of the present study was to check
whet her:

• there is a link between person al resou rces
and chosen style of coping with stress
among over wei ght boys and boys of normal 
weight;

• person al resou rces diffe rent iate styles of
coping with stress in both gropups of boys;

• over wei ght boys differ from their peers in
respect of styles of coping with stress and
types of person al resou rces.

The study involved 79 over wei ght boys of
normal weight in the age of 14–19. The folow ing
measur ing tech niques were used:

• Jucz yñski „How do you cope?” Scale to
measure style of coping with stress;

• Life Orient ati on Test (LOT) to measure
leve les of opti mism as defin ed by Sche ier a
al.;

• Rosenb erg Self–Esteem Scale (RSES);
• Schwa rzer Gener ali zed Self–Esteem Scale 

(GSES).
The obtai ned results indic ate that there is

a link between person al resou rces and chosen
sty les of coping with stress among over wei ght
boys and boys of normal weight. Person al resou r -
ces are respons ible for diffe rent styles of coping
with stress in both groups.

Key words: person al resou rces, coping

with stress, boys, overweight

Piœmi enn ictwo

11. Dobrz yñs ka A., Pietrus zewski K: Wybrane
aspek ty dynam iki rodzinn ej u pacjent ów oty -
³ych jako podstawa do psychot era pii. Psychot -
era pia, 1993, 2 (85), 3–12.

12. Fric ker J.: Jak schudn¹æ nie szkodz¹c zdro -
wiu. Wyd. W.A.B., Warszawa 1995.

13. Gutows ka-Wyka A.: Biop syc hospo³eczne
przy  czyny nadwagi i oty³oœci u dzieci i m³o -
dzie¿y. Zeszyty Naukowe WSHE, Zdro wie,
2000,  6 (11), 37–47

14. Jucz yñski Z.: Poczuc ie w³asnej skutec znoœci
jako wyznaczn ik zachowañ zdro wotn ych. Pro -
moc ja Zdro wia. Nauki Spo³eczne i Medyc yna,
1998, 14, 54–63.

15. Kirk C.: Poskram ianie smoka diety. Ravi, £ódŸ 
1996.

16. Oblaciñ ska A.: Powik³ania somat yczne oty³o -
œci. [W:] Oblac iñska A., Woynar ow ska A.
(red.): Oty³oœæ. Jak leczyæ i wspie raæ dzieci i
m³o dzie¿. Wyd. Instyt utu Matki i Dziec ka,
War szawa 1995, 48–50.

17. Ogiñska-Bulik N.: Jeœli zamier zasz schudn¹æ.
Programy oddzia³ywañ psychol ogi cznych
wspo   mag aj¹cych redu kcjê nadwagi. Wyd.
WSHE, £ódŸ 1999.

18. Ogiñska-Bulik N.: Zasoby osob iste w radzen iu 
sobie ze stre sem. Zeszyty Naukowe WSHE,
Psychol ogia, 2000, nr 8 (13), 93–103.

19. Poprawa R.: Zasoby osob iste w radzen iu so -
bie ze stre sem. [W:] Doli ñska-Zygmunt G.
(red): Elem enty psychol ogii zdro wia. Wyd.
Uni w ersy tetu Wroc³awskiego, 1996, 101–136.

50

Zasoby osob iste w radzen iu sobie ze stre sem u ch³opców z nadwag¹ i z wag¹ w normie



10. Rados zewska J. Z badañ nad to¿sa moœci¹
osób oty³ych. Nowiny Psychol ogi czne, 1994, 4, 
87–91.

11. Rados zewska J.: Opieka psychol ogi czna nad
dziec kiem oty³ym. [W:] Oblac iñ ska A.,
Woynar owska A. (red.): Oty³oœæ. Jak leczyæ
i ws pie raæ dzieci i m³odzie¿. Wyd. Instyt utu
Matki i Dziec ka, War sza wa 1995, 104–107.

12. Schwa rzer R.: Poczuc ie w³asnej skutec znoœci 
w podejm owa niu i kontyn uac ji zachow añ zdro  -
wotn ych. Dotychc zaso we podejœc ia teo re t y -
czne i nowy model, [W:] Heszen-Niejod ek I.,
Sêk H. (red.): Psychol ogia zdro wia PWN,
War szawa 1997, 175–205.

13. Woynar owska B., Oblaci ñska A.: Wpro wad ze -
nie. [W:] Obla ciñ ska A., Woynar owska B.
(red.): Oty ³oœæ. Jak leczyæ i wspier aæ dzieci
i m³odzie¿. Wyd. Instyt utu Matki i Dziec ka,
Warszawa 1995.

Adres do kores ponde ncji
Mgr Agnieszka Gutows ka-Wyka
Kated ra Psychol ogii
Wy¿s zej Szko³y Human ist yczno-
-Ekon omi cznej w £odzi
ul. Rewol ucji 1905 roku nr 52
90–222 £ódŸ

51

Agnieszka Gutowska-Wyka




