
Stres : przyczyny, skutki, terapia : zestawienie bibliograficzne w wyborze 

   
Niniejsze zestawienie oparte jest na zbiorach naszej biblioteki. Pod 

opisami bibliograficznymi umieszczono sygnatury poprzedzone skrótami: Czyt. – 
czytelnia, Wyp. - wypozyczalnia, co zwalnia uŜytkownika z konieczności 
wyszukiwania w katalogu. Niektóre opisy opatrzono adnotacjami. Wykaz 
przeznaczony jest dla nauczycieli, studentów, uczniów i wszystkich tych, którzy 
ze stresem spotykają się na co dzień. Lektura ksiąŜek i artykułów pomoŜe 
zrozumieć mechanizmy powstawania stresu, jego oddziaływanie na organizm; 
być moŜe pozwoli nad nim zapanować, oswoić, zwycięŜyć?  

   
   

STRES (psychol. genet.) zakodowana zdolność organizmu do reagowania 
na obciąŜenia fiz. i psych. zakłócające jego równowagę i wzbudzające stan 
napięcia emocjonalnego.  
Zjawisko s. zostało opisane w latach 30. naszego stulecia dzięki badaniom 
laboratoryjnym H. Selyego nad fizjol. mechanizmami przystosowania do Ŝycia. W 
psychologii po raz pierwszy uŜyli tego pojęcia 1945 R.Grinker i J. Spiegel. W 
Polsce największy wkład do badań wnieśli m.in.: A. Frączek, M.Kofta, T. 
Maruszewski i J. Reykowski.  
S. wyzwala w organizmie mechanizm mobilizujący energię obronną przeciwko 
czynnikom (stresorom) zewn. lub wewn., przyjemnym lub przykrym, które 
zagraŜają jego równowadze. W przebiegu s. występują 3 charakterystyczne 
stadia: 1) alarmowe, kiedy to procesy obronne ulegają mobilizacji, a odporność 
organizmu jest zmniejszona; 2) odporności, w którym organizm mobilizuje swoje 
zasoby energ. wraz z mechanizmami obronnymi do skutecznego zwalczania 
zagroŜenia lub przystosowania się do zwiększonych wymagań; 3) wyczerpania, 
pojawiające się po długotrwałym działaniu stresorów i prowadzące na skutek 
osłabienia moŜliwości energ. i obronnych organizmu do nieodwracalnych zmian 
(uszkodzeń) czy wręcz śmierci. Wśród stresorów wyróŜnia się m.in.: róŜnego 
rodzaju urazy, wstrząsy i szoki, infekcje i zatrucia, przewlekłą chorobę, hałas, 
pośpiech, tłok, ludzką nieŜyczliwość, przemęczenie, strach, niemoŜność 
sprostania stawianym wymaganiom, złe stosunki w pracy, stany silnego 
podniecenia.  
Ze względu na stopień nasilenia s. J. Reykowski wyróŜnia: 1) fazę reakcji 
instrumentalnych, która jest ukierunkowana na pokonanie trudności; polega ona 
na zwiększonej mobilizacji organizmu do przezwycięŜenia powstałego napięcia 
nawet w przypadku niepowodzenia, co sprzyja realizacji zadań przy 
umiarkowanym obciąŜeniu systemu regulacji; 2) fazę krytyczną, wynikającą ze 
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zmniejszonej odporności organizmu na s., która przejawia się w nieadekwatnych 
do bodźców reakcjach emocjonalnych, zaburzeniu procesów orientacyjnych oraz 
zmniejszonej zdolności przewidywania celów i skutków działania; 3) fazę reakcji 
obrony przed s., która polega na wzmoŜonym pobudzeniu emocjonalnym, 
przeciąŜającym system regulacyjny organizmu. Najczęstszymi reakcjami w tej 
fazie są: irytacja, agresja lub zachowania obronne (ucieczka, regresja, 
fantazjowanie, tłumienie). JeŜeli nie doprowadzą one do rozładowania silnego 
napięcia emocjonalnego, mogą przekształcić się w stan nerwicy.  
Działanie s. zaczyna się od nagłego wydzielenia się adrenaliny oraz hormonu 
ACTH, w następstwie czego zostaje pobudzona zewn. korowa część nadnerczy, 
wydzielająca kortykoidy. Jednym z nich jest kortyzon, który powoduje skurczenie 
grasicy i poraŜenie immunologiczne wraz z innymi następstwami, jak np. 
wytwarzanie cukru. Wśród objawów długotrwale przeŜywanego s. wyróŜnia się: 
zmiany fizjol. (skurcze i tiki twarzy, zaburzenia rytmu i przyspieszenie akcji serca, 
nacisk do częstszego oddawania moczu, wzrost napięcia mięśni szkieletowych, 
nadmierne pocenie się, zaburzenia apetytu, biegunki, trudności z trawieniem, 
suchość w ustach, bezsenność, spadek wagi ciała, bóle i kłucia w klatce 
piersiowej), zmiany psychol. (trudność w koncentracji uwagi, zapominanie i 
pomyłki, tendencja do skrajnego oceniania i przesadnych wypowiedzi, niepokój 
ruchowy), zmiany emocjonalne (poirytowanie, depresja, podekscytowanie, 
draŜliwość, nagłe wybuchy płaczu czy śmiechu), problemy zdrowotne (utrata 
odporności organizmu na infekcje, spotęgowanie procesu odkładania się blaszek 
miaŜdŜycowych, owrzodzenie Ŝołądka, choroby serca i układu krąŜenia, bóle 
krzyŜa). Częste i długotrwałe przeŜywanie s. prowadzi do fizjol. wyczerpania 
ogólnej energii przystosowawczej jednostki i do załamania, kończącego się 
chorobą psychosomatyczną.  
Przy chwilowym, zwiększonym obciąŜeniu organizmu, s. przechodzi w tzw. 
eustres, czyli w czynnik pozytywny dla Ŝycia osobnika, dodający mu sił i 
pozwalający na adaptację do trudnych warunków. Umiarkowany s. jest bowiem 
mechanizmem naturalnego wyzwalania w organizmie energii obronnej, 
niezbędnej do zachowania Ŝycia. Stąd teŜ nie wszystkie sytuacje stresowe 
prowadzą do chorób czy zaburzeń funkcjonowania człowieka. Negatywnym 
skutkom s. znacząco moŜe przeciwdziałać zainteresowanie się własną tzw. 
inteligencją emocjonalną, w tym rozwijanie zdolności empatii, podniesienie 
samoświadomości, skuteczniejsze panowanie nad przykrymi uczuciami, 
współpraca, nawiązywanie i podtrzymywanie poprawnych stosunków z innymi, 
zmiana nastawienia wobec Ŝycia czy teŜ stosowanie róŜnych odmian treningów 
relaksacyjnych.  
 (Internetowa Encyklopedia PWN www.encyklopedia.wp.pl/, cyt. 10 marca 2003 
r.)  
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Przyczyny, źródła, skutki  
   

1.         Everly G., Rosenfeld R.: Stres : przyczyny, terapia i autoterapia. – 
Wwa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992 
(Czyt. 15, Wyp. 211717) 
 

2.         Fila M., Terelak J.: Otyłość jako źródło stresu psychologicznego w 
funkcjonowaniu człowieka // „Przegląd Psychologiczny”. – 1994, nr 1-2, s. 
105 – 126 
 

3.         Grochmal S.: Stres : nasz wróg czy sprzymierzeniec? . – Wrocław : 
Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992 
(Czyt. 15) 
 

4.         Hart A.: Twoje dziecko i stres. – Wwa : Rodzinny Krąg, 1995 
[Natura stresu u dzieci. Uodparnianie na stres] 
(Czyt. 15) 
 

5.         Hazon B.: Stres. – Wwa : W.A.B., 1992 
(Wyp. 212602) 
 

6.         Jacewicz M.: Genetyczne podłoŜe stresu // “Biologia w Szkole”. – 
1996, 
[Stres przyczyną chorób. Stres u zwierząt. Badania] 
 

7.         Jaworowska-Obłój Z., Skuza B.: Proces radzenia sobie ze stresem // 
„Zdrowie Psychiczne”. – 1989, nr 1-2,s. 93-102, bibliogr. 
 

8.         Kast V.: Kryzys jest szansą czyli Jak wykorzystać trudności; [tł. tekstu 
Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2001 
(Wyp. 230962) 
 

9.         Kitajew-Smyk L.: Psychologia stresu. – Wrocław : Ossolineum, 1989 
(Czyt. 15) 
 

10.    Kołątaj A.: Pochwała stresu. – Kielce : WSP, 1993 
(Czyt. 15, Wyp. 215531) 
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11.    Nowakowski W.: Stres a zapobieganie chorobom układu krąŜenia // 

„Wychowanie na co Dzień”. – 1999, nr 1-2, s. 23-24 
 

12.    Oniszczenko W.: Stres to brzmi groźnie. – Wwa : śak, 1999 
(Wyp. 224952) 
 

13.    Plopa M.: Psychospołeczne determinanty odporności na stres // 
„Psychologia Wychowawcza”. – 1996, nr 4, s. 301-311, bibliogr. 
 

14.    Santorski J.: Jak przetrwać w stresie. – Wwa : Jacek Santorski & CO, 
1992 
(Wyp. 212184) 
 

15.    Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny / red. E. B. Zybert. – 
Wwa : Wydaw. SBP, 1999 
(Bibliogr. 228222) 
 

16.    Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego : badania z zakresu 
sozopsychologii / oprac. pod red. A. Bieli. – Lublin : KUL, 1984 
(Wyp. 174158) 
 

17.    Stres w pracy : praca zbiorowa / pod red. C. Coopera. – Wwa : PWN, 
1987 
(Wyp. 191198-191199) 
 

18.    Studia z psychologii stresu : radzenie sobie ze stresem - 
uwarunkowania i strategie : wybrane prace seminaryjne napisane w 
latach 1991-1995 / oprac.J. F. Terelak. -  Wwa : Wydaw. Akademii 
Teologii Katolickiej, 1997. -  Bibliogr. s.325-[344 
(Czyt. 229043.) 
 

19.    Terelak J.F.: Psychologia stresu . - Bydgoszcz : Branta , 2001 
(Wyp. 231031) 
 

20.    Terelak J. F.: Stres psychologiczny. – Bydgoszcz : Branta, 1995 
(Czyt. 15) 
 

21.    Terelak J. F.:  Źródła stresu: teoria i badania. - Wwa: Wyd.Akademii 
Teologii Katolickiej, 1999. – Bibliogr. przy rozdz. 
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(Wyp. 230643 ) 
 

22.    Titkow A.: Stres i Ŝycie społeczne : polskie doświadczenia. – Wwa : 
PIW, 1993 
(Wyp. 219285, 216342) 
 

23.    Tubek S.: Stres pobudza i niszczy // “Edukacja I Dialog”. – 1995, nr 8, s. 
42-43 
[Podstawowe objawy. Stresory. Reakcja na stres. Terapia 
 
Stres w szkole 
 

24.    Bach-Olasik T.: Doświadczenia szkolne źródłem lęku w opinii 
młodzieŜy // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1991, nr 6, s. 247-
251 
 

25.    Bach-Olasik T.: Lęk i szkoła. Rozwój lęku, obrona i obniŜanie lęku 
szkolnego // „Nowa Szkoła”. – 1993, nr 3, s. 158-166 
 

26.    Bach-Olasik T.: Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia // 
„Nowa Szkoła”. – 1993, nr 4, s. 212-217, bibliogr. 
 

27.    Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D.: Polubić szkołę : 
ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. – Wwa : WSiP, 1995 
[M.in. radzenie sobie ze stresem] 
(Czyt. 37, Wyp. 218750-218751, 226160-226161) 
 

28.    Dąbrowska J.: Bez stresu z dziećmi. – Wwa : Jacek Santorski & CO, 
1993 
(Wyp. 216150, 214322) 
 

29.    Harwas-Napierała B.: Odporność na stres u dzieci przystosowanych 
społecznie i u dzieci nieśmiałych // „Psychologia Wychowawcza”. – 1974, 
nr 2, s. 226-233 
 

30.    Jalnik M.: Lęk szkolny. Wyniki ankiety // „Edukacja i Dialog”. – 1995, nr 
6, s. 56-58 
 

31.    Kaczmarek E.: Przyjaciel – stres // „Gazeta Szkolna”. – 2001, nr 36, s. 
17 
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[Sytuacje stresujące w szkole, rodzinie, w kontaktach społecznych. Przykłady 
zwalczania stresu] 
 

32.    Kalisz J., Twaróg E.: Stres jako aspekt badania klimatu szkoły // 
„Dyrektor Szkoły”. – 2001, nr 11, s. 31-34, bibliogr. 
 

33.    Karolczak-Biernacka B.: Czynniki atmosfery szkolnej i lęk // Edukacja”. – 
1991, nr 1, s. 67-78, bibliogr. 
 

34.    Karolczak-Biernacka B.: Lęk szkolny // Co młody nauczyciel powinien 
wiedzieć o lęku // „Nowa Szkoła”. – 1992, nr 9, s. 528-535 
 

35.    Kmita A.: Lęk w szkole // „śycie Szkoły”. – 1991, nr 5, s. 259-266 
 

36.    Kozłowska A.: Zaburzenia nerwicowe u dzieci w wieku szkolnym. – 
Wwa : CRZZ, 1980 
(Wyp. 151869-151870) 
 

37.    Ligocka M.: Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // „Edukacja i 
Dialog”. – 1999, nr 4, s. 33-37 
 

38.    Lindenberg C.: Szkoła bez lęku. – Wwa : Jacek Santorski , 1993 
(Wyp. 216151, 214316) 
 

39.    Misiorna E.: Doświadczenia szkolne dziecka źródłem zagroŜeń i lęków // 
„Edukacja Elementarna”. – 1993, nr 1, s. 24-30, bibliogr. 
 

40.    Misiorna E.: Lęki i poczucie zagroŜenia u dzieci sześcioletnich i 
młodszoszkolnych // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 1994, nr 2, s. 81-85 
 

41.    Misiorna E.: Ocena szkolna źródłem zagroŜeń dla dziecka // „Edukacja 
Elementarna”. – 1993, nr 2, s. 51-55 
 

42.    Murdzek J.: Stres w szkole // „Scholasticus”. – 1992, nr 3-4, s. 71-73, 
1993, nr 1, s. 47-53 
 

43.    Namysłowska I.: Nerwice szkolne // „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze”. – 1998, nr 5, s. 7-10 
[Wpływ rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły] 
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44.    Niepowodzenia szkolne : praca zbiorowa / pod red. J. Łyska. – Kraków : 
Impuls, 1998 
[Niepowodzenia a fobia szkolna] 
(Czyt. 37, Wyp. 224860) 
 

45.    Nyczaj M.: Problemy nerwic dziecięcych // „śycie Szkoły”. – 1992, nr 1, 
s. 35-40 
 

46.    Pankowska D.: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów 
(ćwiczenia słuŜące radzeniu sobie ze stresem). Godziny wychowawcze // 
„Nowa Szkoła”. – 1995, nr 5, s. 21-24 
 

47.    Pisula E., Baum M.: Jak dzieci radzą sobie ze stresem? // „Edukacja i 
Dialog”. – 1992, nr 8, s. 11-14 
 

48.    Raszkiewicz H.: Lęk ucznia a oddziaływanie wychowawcze w rodzinie i 
szkole // „Psychologia Wychowawcza”. – 1999, nr 4, s. 311-320, bibliogr. 
 

49.    Rinc W.: Próba eliminowania stresów  na lekcjach matematyki // „Szkoła 
Specjalna”. – 1997, nr 2, s. 107-114 
 

50.    Rogala G.: O stresie w szkole (przyczyny, sytuacje wspomagające 
stres) // „Szkoła Zawodowa”. – 1994, nr 7, s. 34-37 
 

51.    Rola J.: Dziecko i depresja. Objawy, przyczyny, profilaktyka // „Edukacja 
i Dialog”. – 1992, nr 9, s. 31-34 
 

52.    Seul S.: Zmaganie się dziecka ze stresem // „Edukacja i Dialog”. – 1999, 
nr 4, s. 20-26 
[Pomoc ze strony rodziców i nauczycieli. Sposoby radzenia sobie w 
sytuacjach stresu] 
 

53.    Sikora M.: Kształtowanie odporności emocjonalnej uczniów na sytuacje 
trudne // „śycie Szkoły”. – 1991, nr 10,s. 586-593 
 

54.    Stankowska P.: Ćwiczenia i zabawy redukujące stres // „Wychowanie 
Fizyczne i Zdrowotne”. – 1996, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 
70-74, bibliogr. 
 

55.    Sytuacje stresowe w środowisku szkolnym i rodzinnym : materiały z 
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konferencji / red. M. Lejman. – Częstochowa : IKN, 1987 
(Czyt. 37) 
 

56.    Walawska-Paprocka M.: Sytuacje stresowe w szkole // „Edukacja”. – 
1991, nr 1, s. 78-86 
 

57.    Warchoł R.: Strach i zagroŜenie ucznia. Badania w klasach I-III // 
„Edukacja i Dialog”. – 1994, nr 9, s. 19-21 
 
Zapobieganie i zwalczanie  

   
60.    Benisz H.: Holistyczna filozofia Ŝycia jako profilaktyka antystresowa // 

„Wychowanie Fizyczne i Sport”. – 2000, nr 3, s. 91-1000 
 

61.    Berckhan, Barbara 
Teraz trudno mnie zranić : sześć strategii suwerennego radzenia sobie ze 
złością oraz krytyką innych / Barbara Berckhan ; [tł. Magdalena Jałowiec]. 
Kielce : "Jedność", 2001. - 149 s. : il. ; 21 cm. 
(Wyp. 234497) 
 

62.    Gacek M.: Aktywność rekreacyjna a kondycja psychofizyczna 
jednostki // „Kultura Fizyczna”. – 2000, nr 7/8, s. 13-14 
 

63.    Grotberg, Edith Henderson : Zwiększanie odporności psychicznej, 
wzmacnianie sił duchowych; red. nauk. pol. wyd. oraz tł. z jęz. ang. 
Małgorzata Karwowska-Struczyk. 
Warszawa : "śak", 2000. - Bibliogr. s.73-76 
(Wyp. 231718) 
 

64.    Maruszewski T.: Mechanizmy zwalczania stresu egzaminacyjnego i ich 
indywidualne wyznaczniki. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1981 
(Wyp. 156875, 157752 
 

65.    Pufal-Struzik I.: ZagroŜenia odczuwane przez młodzieŜ i radzenie sobie 
w praktycznych sytuacjach problemowych // „Psychologia 
Wychowawcza” .-1997 nr 4 s. 338-343 
[Badania studentów WSP w Kielcach] 
 

66.    Vopel K. W.: 10 minut przerwy; [przekł. z niem.Sylwia Morasiewicz-
Michna]. -  Kielce : "Jedność", 1999 - 143 s. 
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(Wyp. 2277790, 229511) 
 

67.    Vopel K. W.: PodróŜe w nieznane; [przekł. z niem .Magdalena Jałowiec] 
Kielce : "Jedność", 2000 - 191,[1] s. ; 24 cm 
( Dzieci bez Stresu ; T.2 
(Czyt. 229509, Wyp. 229510) 
 

68.    Vopel K. W.: W cudownej krainie fantazji; [przekł. z niem.Magdalena 
Jałowiec]. -  Kielce : "Jedność", 2000 - 160 s. ; 24 cm 
( Dzieci bez Stresu ; T.1) 
(Czyt. 229507, Wyp. 229508) 
 

    69.   Wybrane problemy zmagania się ze stresem / pod red. D. Kubackiej-
Jasieckiej. –                          Kraków     : UJ, 1995 
             (Wyp. 219060) 
 

70.     Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla 
pracowników socjalnych / wybór i oprac.Wanda Badura-Madej - 
Katowice : "Śląsk", 1999 - 209 s. ; 21 cm 
( Biblioteka Pracownika Socjalnego ). - Bibliogr. po rozdz. 
(Wyp. 230659) 
 

71.    Zajączkowska B.: Informacyjne style radzenia sobie ze stresem. Teorie i 
badania. „Zdrowie Psychiczne”. – 1989, nr 1-2, s. 103-112  

   

         Techniki relaksacyjne  
   

72.    Depczyńska K.: Sytuacje trudne i ja : propozycja zajęć wychowawczych 
(na róŜnych poziomach) // „Wszystko dla Szkoły”. – 2002, nr 4, s. 16-17 
 

73.    Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. B. Dymary. – 
Kraków : Impuls, 2000. – S. 187-201: muzyka relaksacyjna w edukacji 
(Czyt. Met. Muz.) 
 

74.    Erkert A.: Dzieci potrzebują ciszy : zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, 
jesień i zimę [przekł. z niem. Ryszard Zajączkowski]. -  Kielce : 
"Jedność" , 1999 .-96 s. 
(Czyt. 793, Wyp. 229513) 
 

75.    Friebel V.: Klucz w małe ręce : podróŜe do krainy fantazji, opowiadania i 
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ćwiczenia wyobraźni / Volker Friebel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. -  
Kielce : "Jedność" , 2000 
(Biblioteka Główna Akad. Świętokrzyskiej) 
 

76.    Flemming I.: Zabawy na uspokojenie : (odpręŜające zabawy dla dzieci 
ze szkoły podstawowej) / Irene Flemmming, Jürgen Fritz ; [przekł. z niem. 
Magdalena Jałowiec]. -  Kielce : "Jedność" , 1999 
(Czyt. 793/795, Wyp. 229524) 
 

77.    Pankowska D.: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów 
(ćwiczenia słuŜące radzeniu sobie ze stresem) // „Nowa Szkoła”. – 1995, 
nr 5, s. 21-24 
[MoŜna wykorzystać na lekcjach wychowawczych] 
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