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Artykuł omawia podłu�ne badania psychologiczne osób poszkodowanych w powodzi, która 
w 2010 roku nawiedziła gmin� Wilków w województwie lubelskim. Ze wzgl�du na wieloaspekto-
wo�� projektu badawczego przedstawiona jest jedynie jego cz���, dotycz�ca istotnych w radzeniu 
sobie ze skutkami powodzi zmiennych psychologicznych i �rodowiskowych. Uzyskane wyniki 
pokazuj�ce subiektywne znaczenie opisywanych obszarów, jak i zmiany, jakie zaszły pomi�dzy  
6 a 18 miesi�cami od powodzi, poddano interpretacji w kontek�cie radzenia sobie ze skutkami 
katastrofy ekologicznej. W pracy opisano najwa�niejsze wnioski teoretyczne wynikaj�ce z bada�
oraz implikacje praktyczne w działaniach zwi�zanych z szeroko poj�t� interwencj� kryzysow�. 

Słowa kluczowe: katastrofa ekologiczna, powód�, radzenie sobie, stres. 

WPROWADZENIE 

Niniejszy artykuł stanowi opis cz��ci rezultatów bada� podłu�nych, prze-
prowadzonych po wydarzeniach zwi�zanych z powodzi� w 2010 roku na tere-
nach najbardziej dotkni�tych jej skutkami. Inspiracj� do bada� była obserwacja 
istotnych obszarów �ycia, prze�ywanych trudno�ci psychologicznych oraz pro-
blemów �ycia codziennego powodzian, z którymi stykano si� na co dzie� pod-
czas pracy psychologicznej na tym terenie. Szczególnie wa�na wydała si� tu 
du�a ró�norodno�� problemów i obszarów działania, która od psychologa pracu-
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j�cego z ofiarami tego i innych kataklizmów wymaga du�ej elastyczno�ci, wy-
czucia sytuacji, jak i interdyscyplinarnej wiedzy. 

Interwencja kryzysowa jest wi�c wła�nie obszarem działa� interdyscyplinar-
nych, gdy� w samych jej o�rodkach działaj� ró�ni specjali�ci: lekarze, prawnicy, 
psychologowie, ekonomi�ci, asystenci społeczni czy socjologowie. Do tak sze-
rokiej grupy osób dochodz� te� ró�nego rodzaju słu�by, których głównym celem 
jest pomoc przy odbudowie zniszcze� oraz pomoc w innych niezb�dnych pra-
cach na danym terenie. Nie nale�y jednak zapomina�, �e podstawowa wiedza  
i obszar interwencji w stresie krytycznych wydarze� �yciowych, stresie trauma-
tycznym i szeroko poj�tych zjawiskach kryzysowych, nale�y do psychologa 
(S�k, 2001).  

Cho� stres i ró�nego rodzaju kryzysy psychologiczne spotykaj� nas w wielu 
sytuacjach, to ich charakter w sytuacji katastrofy ekologicznej jest dosy� specy-
ficzny, gdy� zale�y w du�ym stopniu od obiektywnych czynników zewn�trz-
nych. Ponadto prawie zawsze sam stres i radzenie sobie ze skutkami katastrofy 
pozostaj� rozci�gni�te w czasie. Cho� sytuacj� trudn� lub stres psychologiczny 
mo�na po prostu przetrwa� lub przepracowa�, to sytuacja kryzysu wymaga 
zmian w układzie funkcjonalnym człowiek–otoczenie, grupa–�rodowisko (S�k, 
2001). Opisywana w tym artykule cz��� bada� dotyczy subiektywnego, retro-
spektywnego postrzegania przez osoby badane ich własnej sytuacji zarówno  
w perspektywie indywidualnej, jak i perspektywie bycia cz��ci� grupy ofiar ka-
taklizmu. Podj�to tu tak�e prób� opisu i interpretacji oraz uchwycenia istotnych 
zmiennych sprzyjaj�cych pozytywnemu radzeniu sobie ze skutkami długotrwa-
łego stresu.  

Inspiracj� do przeprowadzenia niniejszych bada� była ch�� poznania specy-
ficznych w kryzysie psychologicznym obszarów, z poziomu osobowo�ci czło-
wieka, sprzyjaj�cych jego konstruktywnemu radzeniu sobie w sytuacji katakli-
zmu. Jest to zagadnienie szczególnie wa�ne, gdy� oprócz badania czynników 
ryzyka wyst�powania zaburze�, badania podłu�ne procesu radzenia sobie stano-
wi� podej�cie, które w znacz�cy sposób mo�e umo�liwi� lepszy jego opis (Stre-
lau i Zawadzki, 2005). Na drodze do celu mo�e okaza� si� pomocne odnalezienie 
odpowiedzi na nast�puj�ce pytanie: Jakie s� istotne wymiary z obszaru �rodowi-
ska zewn�trznego i osobowo�ci człowieka, które mog� posłu�y� lepszemu zro-
zumieniu prze�ywanych do�wiadcze� i adaptacji do nich?  

Przy ocenie aktualnego stanu i skuteczno�ci radzenia sobie ze skutkami po-
wodzi wa�ne było uchwycenie ró�nicy w badanych zmiennych w zale�no�ci od 
czasu, jaki upłyn�ł od do�wiadczenia katastrofy. Wybrano podłu�ny charakter 
badania, jako mog�cy wnie�� istotne informacje na temat radzenia sobie osób, 
które prze�yły katastrof� ekologiczn� (Zawadzki, 2006; Lis-Turlejska, 2005).  
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GRUPA BADANA 

Grup� badan� stanowiły osoby dorosłe, które ucierpiały bezpo�rednio pod-
czas wydarze� zwi�zanych z powodzi� w 2010 roku. Przedział wiekowy bada-
nych zawierał si� pomi�dzy 15 a 82 rokiem �ycia i znajdowała si� w nim podob-
na liczba osób reprezentatywnych dla wszystkich obszarów wiekowych. Wszyst-
kie osoby badane były mieszka�cami okr�gu gminy Wilków, znajduj�cej si�  
w województwie lubelskim, oraz wszystkie bezpo�rednio ucierpiały w wyniku 
powodzi. Do bada� zostały dobrane osoby najbardziej poszkodowane, co ustalo-
no na podstawie wywiadu �rodowiskowego.  

Opisywane wydarzenia miały miejsce na przełomie maja i czerwca 2010 ro-
ku, gdy – jak podaje Opolska Gazeta Powiatowa – w nast�pstwie intensywnych 
opadów w dniu 18 maja został wprowadzony stan alarmowy. Pomimo intensyw-
nych prac naprawczych wałów, zostały one przerwane w dniu 21 maja około 
godziny 15.20 w miejscowo�ci Zastów Polanowski, przy stanie wody Wisły  
w Annopolu wynosz�cym 722 cm. Od dnia 29 maja sytuacja ulegała powolnej 
normalizacji, jednak – na skutek dalszych intensywnych opadów – 2 czerwca 
ponownie wprowadzono stan alarmowy. W dniu 7 czerwca nast�piło kolejne 
przerwanie wałów. Ostatecznie alarm przeciwpowodziowy odwołano 14 czerw-
ca. W wyniku powodzi w gminie Wilków poszkodowanych zostało 1200 gospo-
darstw, 438 osób ewakuowano, a około 90% powierzchni gminy zostało zalane 
(Nowaczek, Młyniec i Piłat, 2010).  

Zastanawiaj�cy jest fakt, i� pomimo prze�ytych do�wiadcze�, tylko dwie 
spo�ród osób poszkodowanych zmieniły na stałe swoje miejsce zamieszkania. 
Chocia� charakter zaistniałych strat, wielko�� prze�ywanego kryzysu oraz spo-
soby radzenia sobie z sytuacj� były ró�ne, to wszystkie osoby badane do�wiad-
czyły silnego (zwi�zanego z powodzi�) i długotrwałego (zwi�zanego z koniecz-
no�ci� radzenia sobie ze skutkami powodzi) stresu, oraz du�ych strat material-
nych (w niektórych przypadkach nieodwracalnej utraty cało�ci posiadanego ma-
j�tku oraz zniszczenia miejsca zamieszkania). Specyfika do�wiadczenia katakli-
zmu powodzi w tym przypadku ł�czy si� te� z faktem, i� powtórne zalanie, na-
wet wi�ksze od pierwotnego, nast�piło w momencie, gdy ludzie rozpocz�li po-
rz�dkowanie domów i usuwanie strat, co mogło powodowa� u wielu osób do-
�wiadczenie bezsilno�ci i bezradno�ci. Nale�y doda�, i� wszystkie z badanych 
osób podejmowały próby odbudowy zniszcze�. W przypadku wi�kszo�ci z nich 
zako�czyły si� one całkowitym lub cz��ciowym sukcesem (dane z wywiadu). 
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METODA 

Metoda zastosowana w badaniach miała form� zestawu twierdze�, których 
istotno�� badani szacowali w obecno�ci badacza lub osoby przeszkolonej do 
przeprowadzenia bada� (psychologa). Słu�ył on do subiektywnej oceny wybra-
nych osobowo�ciowych i �rodowiskowych aspektów radzenia sobie z sytuacj�
kryzysow�, któr� w tym przypadku była powód�. Samo badanie składało si�
tak�e z kilku dodatkowych cz��ci, jednak w artykule zostanie omówiona tylko 
jedna z nich. Dotyczy ona istotnych w radzeniu sobie z kryzysem oraz chronicz-
nym stresem obszarów psychologicznych i �rodowiskowych. Pomysł na ich wy-
odr�bnienie wynikał z systematycznie pojawiaj�cych si�, powtarzaj�cych si�  
w narracjach ró�nych powodzian problemów i dylematów, jakich do�wiadczali. 
Przy konstruowaniu metody starano si� wi�c czerpa� przede wszystkim z najcz�-
�ciej poruszanych z inicjatywy poszkodowanych istotnych tematów rozmów na 
temat prze�ytych zdarze�. Ponadto obszary zawarte pó�niej w kwestionariuszu 
zostały skonkretyzowane na drodze analizy bie��cej literatury (Zawadzki i Stre-
lau, 2009; Kaniasty i Norris, 2004; Greenstone i Leviton, 2002; S�k, 2001) oraz 
dyskusji w gronie psychologów prowadz�cych interwencj� kryzysow� dla po-
wodzian. Ostateczny kształt i liczb� twierdze� ustalono podczas wielu dyskusji 
na seminarium doktoranckim z psychologii osobowo�ci w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 

Zastosowana metoda miała form� 2-stronicowej listy twierdze�. Z uwagi na 
zły stan zdrowia i podeszły wiek cz��ci badanych u�yto czcionki Calibri o roz-
miarze 13, zapewniaj�cej odpowiedni� czytelno��. W przypadku osób z trudno-
�ciami w czytaniu i pisaniu instrukcja oraz nazwy obszarów zostały badanym 
odczytane, jednak arkusz odpowiedzi wypełniali oni sami.  

Badanie polegało na przedstawieniu osobom badanym nast�puj�cych in-
strukcji: 

Instrukcja 1. Prosz� uwa�nie przeczyta� poni�sze stwierdzenia, a nast�pnie 

zaznaczy� znakiem „x” na skali, w jakim stopniu dotyczyły one Pana/Pani 

w momencie powodzi. Prosz� zwróci� uwag� na warto�ci, które znajduj	 si� po 

dwóch przeciwnych stronach skali.

Instrukcja 2. Prosz� uwa�nie przeczyta� poni�sze stwierdzenia, a nast�pnie 

zaznaczy� znakiem „x” na skali, w jakim stopniu dotycz	 one Pana/Pani 

w obecnej chwili. Prosz� zwróci� uwag� na warto�ci, które znajduj	 si� po 

dwóch przeciwnych stronach skali.
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Po ka�dej z nich zaprezentowano opis wewn�trznych i zewn�trznych obsza-
rów (w sumie było ich 14), które mogły by� szczególnie wa�ne w aktualnej sytu-
acji. Były to:
Zakres strat, Poczucie bezradno�ci, Skuteczno�� radzenia sobie, Pomoc innych,
Szansa na odbudowanie �ycia, Kontrola nad sytuacj	, Mo�liwo�� kierowania 

własnym �yciem, Motywacja do odbudowania �ycia w tym samym miejscu za-

mieszkania, Optymizm, Poczucie bezpiecze�stwa, �al do innych ludzi, L�k  

o przyszło��, Nadzieja, Poczucie siły

Osoby badane miały za zadanie podda� te obszary subiektywnej ocenie. Po-
legała ona na zaznaczeniu odpowiedniego miejsca na skali ci�głej, której wyniki 
zawierały si� w przedziale od 0, opisanego jako minimum, do 100, opisanego 
jako maksimum. Badani mieli za zadanie oszacowa� subiektywn� wielko�� danej 
kategorii poprzez postawienie w odpowiednim miejscu znaku „x”. W przypadku 
wszelkich w�tpliwo�ci oraz pyta� osoba b�d�ca przy badaniu udzielała niezb�d-
nej pomocy.

BADANIE 

Po raz pierwszy badanie odbyło si� w odst�pie czasowym około 6 miesi�cy 
od prze�ytych wydarze�, po czym zostało powtórzone po 12 miesi�cach od 
pierwszego badania. Na t� odległo�� czasow� badania od zdarzenia główny 
wpływ miało silne nastawienie badanych na działania zewn�trzne oraz niska 
potrzeba analizowania i bilansowania prze�ytych wydarze�, obecne w pocz�t-
kowym okresie radzenia sobie po powodzi. Zwi�zane one były z konieczno�ci�
likwidacji skutków powodzi i naprawy zniszcze�. W sytuacji kl�ski �ywiołowej 
nie ma miejsca dla biernych obserwatorów, pocz�wszy od pierwszych chwil 
kryzysu ofiary zaczynaj� by� uczestnikami rozgrywaj�cych si� zdarze�. Nie-
uszanowanie tej prawidłowo�ci mogłoby ograniczy� wyniki bada� czy je znie-
kształci� lub nawet narazi� osob� badacza na zachowania agresywne, do których 
skłonno�� w�ród ofiar kataklizmów jest nasilona w pierwszych momentach po 
katastrofie (Kaniasty, 2003). Ponadto najwi�ksza potrzeba pomocy i mo�liwo�ci 
interwencji obecne s� dopiero w ko�cowych fazach radzenia sobie z kryzysem, 
gdzie pojawia si� rozczarowanie i poczucie opuszczenia, ale te� powolne docho-
dzenie do siebie (Cohen i Ahearn, 1980; za: Zimbardo, 2012). 

 Wymienione 14 nazw obszarów zaprezentowano osobom badanym dwu-
krotnie. Za pierwszym razem miały one za zadanie okre�li� ich intensywno��  
w chwili powodzi (instrukcja 1), podczas gdy za drugim – w czasie radzenia 
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sobie z ni� (instrukcja 2). Tak�e samo badanie przeprowadzono dwukrotnie.  
W pierwszym badaniu, maj�cym miejsce sze�� miesi�cy po kataklizmie, udało 
si� przebada� 91 osób. Badanie, które przeprowadzono ponownie w odst�pie 
roku od pierwszego badania, zostało zrealizowane w grupie tych samych osób 
badanych. W sumie przebadano ponownie 75 osób (25 m��czyzn i 50 kobiet)  
i dla ka�dej z nich uzyskano cztery zestawy wyników: dwa w chwili prze�ywa-
nia samej powodzi (pierwszy po 6 miesi�cach od prze�ytych wydarze�, a drugi – 
po 18) oraz dwa opisuj�ce dane obszary w czasie radzenia sobie ze skutkami 
powodzi (analogicznie po 6 i 18 miesi�cach). Badani mieli od 15 do 82 lat  
(M = 46,35; SD = 15,61). 

Rysunek 1. Schemat przeprowadzonych bada�. 

WYNIKI 

Dla ka�dego z obszarów w 1., 2. oraz 4. cz��ci badania obliczono �rednie 
arytmetyczne oraz odchylenia standardowe. Spo�ród cz��ci opisuj�cych sytuacje 
badanych osób w momencie powodzi (1, 3) wybrano cz��� pierwsz�, gdy� uzna-
no, �e z powodu mniejszego oddalenia w czasie, lepiej oddaje ona obiektywny 
charakter sytuacji. Dokonano tak�e porównania cz��ci 1 i 3 badania za pomoc�
analizy wariancji z powtarzanym pomiarem, jednak nie wykazała ona istotnych 
ró�nic.  

	rednie z Tabeli 1 ukazuj� subiektywny dla osób badanych rozmiar zmiennej 
w momencie katastrofy (Badanie 1), jak i po 6 (Badanie 2) oraz 18 miesi�cach 
(Badanie 4) od jej wyst�pienia. S� one wi�c wska�nikiem subiektywnej dla osób 
badanych istotno�ci (rozmiaru) danego obszaru psychologicznego w sytuacji 
radzenia sobie z kryzysem. Zaprezentowane warto�ci dotycz� perspektywy 
szczegółowej, z podziałem na instrukcje dotycz�ce nadej�cia powodzi oraz ra-
dzenia sobie z jej skutkami. Zawieraj� one tak�e podział ze wzgl�du na czas 
badania.  

  Powód�
 Moment powodzi (3)

 Chwila obecna (4) 

   6 miesi�cy     12 miesi�cy 

 Moment powodzi (1)

 Chwila obecna (2) Powód�
Moment powodzi (1) 

Chwila obecna (2) 

Moment powodzi (3) 

Chwila obecna (4) 
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Tabela 1  
rednie oraz odchylenia standardowe i wyniki analizy wariancji dla prezentowanych obszarów 

Zmienna 

Badanie 1 Badanie 2 Badanie 4 ANOVA 

   M SD M SD M SD F p 

Zakres strat 84,87 22,63 68,12 31,74 46,87 31,15 63,79 <0,001 

Poczucie bezradno�ci 77,64 27,29 50,53 29,95 41,81 24,63 43,88 <0,000

Skuteczno�� radzenia sobie 52,60 28,13 58,36 21,72 67,85 19,42 8,64 <0,001 

Pomoc innych 63,51 26,35 48,73 29,65 26,47 34,23 26,47 <0,001 

Szansa na odbudowanie �ycia 47,59 25,53 62,11 20,06 65,45 19,36 11,69 <0,001 

Kontrola nad sytuacj� 36,80 25,59 59,53 21,59 66,83 16,19 40,89 <0,001 

Mo�liwo�� kierowania własnym 
�yciem 

47,08 26,25 62,67 18,84 68,69 18,33 23,65 <0,001 

Motywacja do odbudowania 
�ycia w tym samym miejscu 
zamieszkania 

58,16 29,20 64,33 25,27 70,56 24,00 6,23 <0,01 

Optymizm 40,93 26,92 62,23 21,67 67,88 16,62 29,46 <0,001 

Poczucie bezpiecze�stwa 31,01 24,38 52,37 23,51 52,08 25,40 21,88 <0,001 


al do innych ludzi 41,88 33,12 36,54 28,30 35,76 32,41 1,34 0,266 

L�k o przyszło�� 68,43 29,03 59,95 27,63 66,88 25,82 4,36 <0,05 

Nadzieja 52,59 22,94 61,92 21,77 68,07 18,47 16,17 <0,001 

Poczucie siły 47,12 23,80 58,36 20,60 64,63 18,21 18,40 <0,001 

W Tabeli zaprezentowano równie� wyniki analizy wariancji. Poniewa� nie 
istniało ryzyko, i� jakiekolwiek �rednie w badaniu wynios� „0”, pomini�to testy 
efektów mi�dzyobiektowych. Przy wyborze testu F oraz poziomu jego istotno�ci 
posłu�ono si� statystyk� �2. Dla wyników istotnych przedstawiono współczynnik 

 Wilksa, dla nieistotnych – Greenhousea-Geissera. 

Przeprowadzone analizy wykazały istotne ró�nice mi�dzy radzeniem sobie,  
w zale�no�ci od momentu, w zakresie 13 obszarów. Wzrost badanych zmiennych 
w czasie dotyczył o�miu z nich. Były to: Skuteczno�� radzenia sobie, Kontrola 

nad sytuacj	, Mo�liwo�� kierowania własnym �yciem, Motywacja do odbudowa-

nia �ycia w tym samym miejscu zamieszkania, Optymizm, Poczucie bezpiecze�-
stwa, Nadzieja, Poczucie siły. 
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Istotny spadek zaobserwowano natomiast w przypadku czterech zmiennych: 
Zakres strat, Poczucie bezradno�ci, Pomoc innych, Szansa na odbudowanie �ycia. 

Ponadto w przypadku zmiennej L�k o przyszło�� zaobserwowano zale�no��
nieliniow�. Mi�dzy okresem powodzi a 6 miesi�cami od jej wyst�pienia warto��
tej zmiennej malała, aby nast�pnie wzrosn��. Jedyna spo�ród badanych zmien-
nych, która pozostała na podobnym poziomie, to �al do innych ludzi. 

Wykres 1. 	rednie wyniki badanych zmiennych w zale�no�ci od czasu badania. 

INTERPRETACJA WYNIKÓW 

W analizie dotycz�cej psychologicznego sensu otrzymanych wyników i kie-
runków zmian próbowano odwoła� si� do publikacji i teorii psychologicznych 
wykraczaj�cych poza dziedzin� psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. 
Analizuj�c obszary, w�ród których nast�pił podobny kierunek zmian, starano si�
odnale�� ich obszar wspólny oraz odwoła� si� do istniej�cej wiedzy psycholo-
gicznej. 

Z zaprezentowanych �rednich dla poszczególnych obszarów wynika, i� pra-
wie wszystkie z nich okazały si� mie� istotne znaczenie dla badanych. Jest to 
wa�na informacja, gdy� wykazana została przydatno�� i zasadno�� zastosowania 
13 (spo�ród 14 zaprezentowanych) kategorii opisu, zarówno w szeroko poj�tej 
pracy psychologicznej zwi�zanej z interwencj� kryzysow�, jak i w innych – nie-
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koniecznie nale��cych do obszaru psychologii – formach pomocy ofiarom kata-
klizmów i katastrof. Pozycja �al do innych ludzi nie wykazała istotnych zmian  
w toku radzenia sobie. Chocia� wsparcie społeczne udzielane w interwencji kry-
zysowej jest najwa�niejsz� metoda działania, to wszystkie formy interwencji 
wymagaj� uwzgl�dnienia rodzaju kryzysu, poziomu kompetencji jednostki oraz 
jej aktualnego stanu psychicznego (S�k, 2001; Terelak, 2007). Dlatego te� warto 
pozna� znaczenie i wa�no�� poszczególnych obszarów interwencji oraz ich po-
datno�� na wszelkie zmiany w toku jej działa�. 

Poddaj�c analizie obszary, w�ród których nast�pił istotny wzrost, mo�emy 
wnioskowa� o pozytywnym i systematycznym radzeniu sobie przez badanych  
z konsekwencjami psychologicznymi katastrofy, jaka ich spotkała. Daje si� rów-
nie� zauwa�y�, i� wzrost dotyczył obszarów intrapsychicznych, odnosz�cych si�
do samych badanych, natomiast spadek – obszarów zewn�trznych. Rozró�nienie 
to – jak si� wydaje – �wiadczy o wzro�cie kompetencji w radzeniu sobie czy 
nawet o przekonaniu odnosz�cym si� do konstruktywnego poradzenia sobie  
z sytuacj�. Spadek w obszarach dotycz�cych �wiata zewn�trznego mo�e nato-
miast �wiadczy� o ponownym „stani�ciu na nogi” i braku dalszej konieczno�ci 
korzystania z zewn�trznych �ródeł i form pomocy. Opisywane zmienne wydaj�
si� zawiera� w sobie pewien aspekt samowystarczalno�ci, wewn�trzsterowno�ci  
i motywacji do działania. Mog� one by� powi�zane ze wzrostem motywacji we-
wn�trznej (Heider, 1958) do działania oraz poczucia własnej skuteczno�ci czy 
te� pozytywnymi oczekiwaniami w stosunku do przyszło�ci (Zimbardo i Boyd, 
2009). 

Zmienne, w których zakresie nast�pił spadek, wydaj� si� bardziej skoncen-
trowane na aspektach zewn�trznych, nawet tych, które słu�� pomocy w aktual-
nym radzeniu sobie. Prawdopodobnie w miar� upływu czasu u badanych zaszły 
adaptacyjne zmiany przekona� i nadawanie mniej negatywnego znaczenia czyn-
nikom �rodowiskowym, a bardziej pozytywnego własnym zasobom osoby. 
Mniejsza w�ród badanych istotno�� strat i mniejsza bezradno�� mog� by� spo-
wodowane takimi czynnikami wewn�trznymi, jak wzrost orientacji pozytywnej 
badanych (Caprara, 2009), ust�powanie objawów depresyjnych (S�k 2001), 
wzrost posttraumatyczny (Zimbardo, Johnson i McCann, 2012), przepracowanie 
�ałoby po stracie czy ust�pienie objawów zespołu stresu urazowego (Kubacka-
Jasiecka, 2010). Ich przyczyn� mog� równie dobrze by� czynniki zewn�trzne, 
jak wsparcie mniej lub bardziej znacz�cych osób (tak�e interwentów kryzyso-
wych), sukces w odbudowywaniu zniszcze�, który stanowi samopotwierdzenie 
własnej skuteczno�ci działania, czy obserwowane efekty działa� własnych, które 
mog� zmniejsza� istotno�� prze�ytych strat. Porównanie grupy zmiennych, 
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w�ród których nast�pił spadek, z t�, która wzrosła, mo�e �wiadczy� o fakcie, i�
po katastrofie, jak� była powód�, w miar� upływu czasu i wraz z radzeniem so-
bie, bardziej adaptacyjne jest koncentrowanie si� bardziej na skuteczno�ci wła-
snej, mniej za� na czynnikach zewn�trznych. Nale�y jednak podkre�li�, i� ani 
temperament, ani osobowo�� nie chroni� całkowicie przed skutkami stresu chro-
nicznego, jakie towarzysz� opisywanej sytuacji, cho� mog� je nieco, czy nawet 
znacz�co, łagodzi� (Maslach, 2003). Wydaje si�, i� z czasem rola czynników 
osobowo�ciowych wzrasta. 

Jedynie w przypadku wzrostu objawów l�ku i spadku dostrzeganej pomocy 
ze strony innych ludzi mog� dawa� o sobie zna� negatywne skutki prze�ytych 
wydarze�. Brak konkretnej przyczyny mógł wymusi� u wielu osób podwa�enie 
przekonania na temat własnego bezpiecze�stwa i przyjazno�ci �rodowiska,  
w którym �yj�. Nie jest jednak do ko�ca jasne, czy w przypadku l�ku zaobser-
wowany wzrost ma charakter stały czy tymczasowy i jaki jest ewentualny dalszy 
kierunek jego zmian (konieczne byłyby tutaj kolejne badania). Na podstawie 
wyników bada� nie da si� równie� wywnioskowa�, czy mamy do czynienia ze 
stanem l�ku czy raczej z cech� (Jaworowska, 2005). Mo�e on zarówno stanowi�
od tej pory integraln� cz��� psychiki osób badanych, jak i by� jedynie pozostało-
�ci� po zespole stresu urazowego czy depresji pourazowej. Prawdopodobne jest 
równie�, i� ni�szy poziom l�ku po 6 miesi�cach od katastrofy, ni� w momencie 
jej wyst�pienia i po 18 miesi�cach, wynika st�d, �e momencie powodzi miał on 
�ródło w aktualnym prze�ywaniu sytuacji katastrofy, a po 18 miesi�cach brał si�
z negatywnych oczekiwa� w stosunku do przyszło�ci, takich jak obawa przed 
powtórzeniem si� kataklizmu (Zimabrdo i Boyd, 2009). By� mo�e pół roku po 
katastrofie był on te� ni�szy z powodu du�ego zaanga�owania ze strony bada-
nych w działania maj�ce na celu odbudow� zniszcze� kosztem refleksji nad  
własn� sytuacj�, planowania dalszej przyszło�ci po odbudowie oraz analizowa-
nia prze�ytych zdarze�.  

W przypadku spadku w obszarze spostrzeganej pomocy innych jako wyja-
�nienie mo�liwa wydaje si� tu te� wzajemna rywalizacja w zdobywaniu ograni-
czonych surowców, form pomocy oraz innych zasobów czy te� rozpad dotych-
czasowej struktury społecznej i hierarchii (Kaniasty, 2011). Dzieje si� tak, po-
niewa� osoby i instytucje, które dotychczas stanowiły �ródło wsparcia, przestały 
nim by�, a w niektórych sytuacjach nawet same zacz�ły go potrzebowa�. Dobrze 
opisuje to zjawisko pokryzysowe deterioracja wsparcia społecznego (Kaniasty, 
2003), która jest przeciwie�stwem pokryzysowej mobilizacji wzajemnej pomo-
cy, jaka ma miejsce w pierwszych momentach po katastrofie. Jak podaje autor 
tego poj�cia, dotyczy ono wszystkich osób mieszkaj�cych na terenach dotkni�-
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tych kl�sk�, niekoniecznie tylko tych, które ucierpiały w jej wyniku. Spostrzega-
nie mniejszego wsparcia ze strony innych po do�wiadczeniu powodzi mo�e 
utrzymywa� si� nawet do dwóch lat. Du�e znaczenie w postrzeganiu wsparcia 
ma tak�e aktualny stan emocjonalny osób badanych. Wielko�� do�wiadczanego 
wsparcia jest cz�sto dewaluowana przez zły nastrój, objawy depresji czy objawy 
stresu pourazowego. Dodatkowo w przypadku katastrofy technologicznej objawy 
deterioracji wsparcia społecznego mog� si� okaza� wi�ksze ni� w przypadku 
katastrofy naturalnej. Dzieje si� tak dlatego, �e daje to mo�liwo�� tworzenia 
przez cz��� osób alternatywnych interpretacji przyczyn zaistniałych wydarze�, 
obarczaj�cych win� za ich wyst�pienie konkretne osoby lub grupy społeczne. 
Paradoksalnie mo�e to jednak powodowa� wi�ksze zjednoczenie społeczno�ci 
lokalnej w likwidacji skutków kataklizmu. Mo�na wi�c powiedzie�, �e w opisy-
wanych badaniach w pewnym stopniu kataklizm niszczy te� dotychczasow�
struktur� społeczn� oraz hierarchi� w niej panuj�c�. Wszelkiego rodzaju „teorie 
spiskowe” pojawiaj�ce si� podczas rozmów z poszkodowanymi i przeprowadza-
nych interwencji mog� wi�c pełni� rol� jednocz�c� i w krótkiej perspektywie 
przynosi� korzy�ci.

IMPLIKACJE PRAKTYCZNE 

Opracowanie problemu badawczego na podstawie niniejszego raportu niesie 
ze sob� szereg implikacji. Najwa�niejsz� z nich jest fakt potwierdzenia tego, i�  
w zale�no�ci od etapu radzenia sobie potrzebne s� inne rodzaje oddziaływa�
pomocowych. Wskazane jest równie� zako�czenie interwencji w odpowiedniej 
chwili, poniewa� mo�e to zapobiec wyst�pieniu nadmiernej zale�no�ci osoby 
poszkodowanej od interwenta i �wiadczonej przez niego pomocy. Przy czym 
moment ten wydaje si� bardzo indywidualny i decyzja o tym, kiedy ma nast�pi�, 
zale�y od subiektywnej oceny interwenta.  

Przedstawione w badaniach zmiany w zakresie wybranych aspektów osobo-
wych i �rodowiskowych istotnych w radzeniu sobie z sytuacj� powodzi opisuj�
po��dany kierunek i mog� w razie odst�pstwa od nich stanowi� wskazówk�, nad 
jakimi obszarami psychologicznymi warto ukierunkowa� dalsz� prac�. Wa�ny 
jest tu zarówno poziom danej zmiennej, jak i kierunek jej zmiany oraz zmiany 
istotno�ci zmiennych osobowo�ciowych i �rodowiskowych na ró�nych etapach 
radzenia sobie. 

Co istotne, równie� du�a potrzeba rozmowy ze strony powodzian, jak� prze-
jawiali oni podczas prowadzonych bada�, stanowi silny argument na temat ko-
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nieczno�ci zapewnienia pomocy na obszarach dotkni�tych t� lub podobn� kata-
strof� ekologiczn�. Dzieje si� tak dlatego, �e potrzeba rozmowy osób poszkodo-
wanych o prze�ytych do�wiadczeniach cz�sto idzie w parze z nisk� ch�ci� do 
słuchania opowie�ci innych na ten temat. Mo�e to wynika� ze zjawiska trauma-
tyzacji zast�pczej (McCann i Pearlman, 1990; za: Zimbardo, Johnson i McCann, 
2012), które polega na silnym uleganiu wpływom opowie�ci innych ludzi o ich 
traumatycznych prze�yciach. Dotychczasowa sytuacja ofiar powodzi powoduje  
i tak ju� du�� potrzeb� wsparcia psychologicznego polegaj�cego na pomocy  
w lepszym zrozumieniu zaistniałych zdarze� i nadaniu im subiektywnego zna-
czenia poprzez bycie wysłuchanym przez psychologa jako osob� przygotowan�
do stawiania czoła tego rodzaju trudno�ciom. Interakcje te powinny by� jednak 
zawsze empatyczne, szczere, faktycznie nastawione na pomoc oraz – co najwa�-
niejsze – podejmowane tylko na �yczenie ofiar (S�k, 2001). 

PODSUMOWANIE 

Przy powy�szych analizach nale�y tak�e zachowa� w pami�ci fakt, i� stres 
zbiorowo�ci nigdy nie jest prost� sum� jednostkowych prze�y� i bol�czek (Ka-
niasty, 2003). Ponadto przy ograniczonej próbce badawczej i konkretnej specyfi-
ce sytuacji nale�y by� ostro�nym w uogólnianiu wyników na cał� populacj�. 
Indywidualne reakcje na prze�yte zdarzenia, nadawanie znacze� oraz sposoby 
radzenia sobie mog� si� diametralnie ró�ni�. Pojedyncze osoby mog� nadawa�
zupełnie ró�ne i cz�sto nieracjonalne dla nas znaczenia prze�ytym do�wiadcze-
niom. Szukanie sensu nie jest wi�c tylko czysto racjonalne, ale składa si� z prze-
kona�, celów i subiektywnych odczu� (Ole�, 2011). Dzieje si� tak nawet pomi-
mo silnego zakotwiczenia �rodowiskowego stresu i bycia do�wiadczeniem po-
dzielanym społecznie (Park, 2010). 
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