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Wielowymiarowe uj¦cie empatii w kontek±cie
choroby afektywnej dwubiegunowej

Marta Andrzejewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W ostatnich dwu dekadach intensywnie bada si¦ procesy nale»¡ce do poznania
spoªecznego (social cognition), ze szczególnym uwzgl¦dnieniem procesów mentalizacji
� teorii umysªu oraz empatii. Zaburzenia funkcjonowania spoªecznego w aspekcie
empatii, charakterystyczne dla autyzmu, Zespoªu Aspergera czy schizofrenii, stwierdza
si¦ równie» w odniesieniu do choroby afektywnej dwubiegunowej, zarówno w epizodach
manii i depresji, jak te» w stanie remisji � wyrównania klinicznego. W niniejszej
pracy zwrócono uwag¦ na dwutorowo±¢ bada« dotycz¡cych problematyki empatii oraz
uwzgl¦dniono wspóªcze±nie uznawane, wielowymiarowe uj¦cie empatii, które mo»e
okaza¢ si¦ dobrym diagnostycznym predyktorem dla tego rodzaju zaburze« nastroju.
Przedstawiono tak»e wyniki bada« wªasnych, których celem byªo zwery�kowanie
hipotezy o niejednorodnej naturze procesów empatycznych w kontek±cie choroby
afektywnej dwubiegunowej.
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Przetwarzaj, a nie powtarzaj � powtarzaj¡ce si¦
my±li i funkcjonowanie osobowo±ci a przetwarzanie
emocjonalne

Bªa»ej B¡czkowski, Beata Granops

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, psychologia

Powtarzaj¡ce si¦ my±li [Repetitive Thought; Segerstrom, Stanton, Alden, Shortridge,
2003] to grupa strategii regulacji emocji. Spo±ród klasy tej wybrano dwie
strategie: re�eksja oraz prze»uwanie i poszukiwano ich zwi¡zków z poziomem
przetwarzania emocjonalnego [Baker i in., 2004; 2007]. Do analiz wprowadzono
równie» zmienn¡ poziom funkcjonowania osobowo±ci (wyra»ony za pomoc¡ stosowania
dojrzaªych lub niedojrzaªych mechanizmów obronnych), aby sprawdzi¢ hipotez¦
o osobowo±ciowych uwarunkowaniach wyboru strategii regulacji emocji, które
przyjmuj¡ posta¢ powtarzaj¡cych si¦ my±li.

Próba dobrana losowo skªadaªa si¦ z 77 osób (74% to kobiety). Wiek badanych
mie±ciª si¦ w przedziale od 19 do 34 lat (M=23,09; SD=2,25).

Prze»uwanie istotnie korelowaªo z gorzej funkcjonuj¡c¡ osobowo±ci¡
(r=0,29; p<0,05) i zakªóconym procesem przetwarzania emocjonalnego (r=0,5;
p<0,01). Nie znaleziono korelacji mi¦dzy prze»uwaniem a zintegrowan¡ osobowo±ci¡.
Z kolei re�eksja dodatnio korelowaªa ze zintegrowan¡ osobowo±ci¡ (r=0.34, p<0,01)
oraz z zakªóceniem procesu przetwarzania emocjonalnego (r=0.37, p<0,01).

Zastosowanie modelu mediacji, ze zmienn¡ po±rednicz¡c¡ � re�eksja, pokazaªo, »e
je»eli funkcjonowanie osobowo±ci jest na wysokim poziomie (zintegrowanym) i je»eli
dojdzie do uruchomienia strategii regulacji, jak¡ jest re�eksja, to wówczas mog¡
pojawi¢ si¦ zakªócenia w procesie przetwarzania emocjonalnego (z = 2,21; 95% CI
[0.04; 0.38]; p<0,05).
Zarówno re�eksja, jak i prze»uwanie zakªócaj¡ proces do±wiadczenia emocjonalnego.
Strategie te równie» po±rednicz¡ mi¦dzy funkcjonowaniem osobowo±ci a skuteczno±ci¡
regulacji emocji.

Bibliogra�a

1. Segerstrom, S. C., Stanton, A. L., Alden, L. E., Shortridge, B. E. 2003, A multidimensional structure
for repetitive thought: What's on your mind, and how, and how much? Journal of Personality and
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Wpªyw mechanizmów kontroli pami¦ci roboczej
na poziom wykonania zada« uwagowych

�ukasz Bola

Uniwersytet Warszawski, Mi¦dzywydziaªowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Mechanizmy kontroli pami¦ci roboczej, kluczowe dla sprawno±ci jej funkcjonowania
[Baddeley 2003, Cowan 2005, Oberauer 2002], s¡ obecnie przedmiotem zaintere-
sowania wielu psychologów poznawczych. Pomimo licznych bada«, charakter tych
mechanizmów wci¡» pozostaje niejasny. W pracy referuj¦ wyniki, uzyskane przez
zespóª Randalla Engle'a i jego wspóªpracowników, na temat zwi¡zków sprawno±ci
pami¦ci roboczej z poziomem wykonania zadania antysakkady [antisaccade task
� Unsworth, Schrock, Engle, 2004] oraz zadania typu go/no-go [Redick, Calvo,
Gay, Engle, 2011]. Streszczam wyniki eksperymentów oraz rozwa»am ich implikacje
dla wybranych teorii pami¦ci roboczej � uzyskane dane przemawiaj¡ na korzy±¢
zmody�kowanej teorii Engle'a, zaproponowanej przez Unswortha i Engle'a [2007]
oraz teorii przetwarzania kontekstowego Bravera i wspóªpracowników [2001]. Wyniki
otrzymane w opisanych badaniach, a tak»e ich implikacj¦ teoretyczne, stanowi¡
argument na rzecz przydatno±ci prac zajmuj¡cych si¦ zwi¡zkami sprawno±ci pami¦ci
roboczej i poziomu wykonania stosunkowo prostych zada« anga»uj¡cych selektywn¡
uwag¦ dla dalszego wyja±niania charakteru jednego z kluczowych dla wspóªczesnej
psychologii poznawczej konstruktów, jakim jest pami¦¢ robocza.

Bibliogra�a

1. Braver T. S., Barch D. M., Keys B. A., Carter C. S., Cohen J. D., Kaye, J. A., i in. 2001, Context
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Samoocena nie wprost � kontrowersje, w¡tpliwo±ci
wokóª pomiaru i projekt badania

Krzysztof Cipora, Magdalena �mieja

Uniwersytet Jagiello«ski, Instytut Psychologii

Wyodr¦bni¢ mo»na ró»ne metody pomiaru samooceny wprost i nie wprost.
Wykorzystanie pomiaru nie wprost pozwala bada¢ aspekty samooceny niedost¦pne
introspekcyjnie i/lub takie, których badani nie chc¡ wyrazi¢ w samoopisie. Wyniki
pomiaru nie wprost pozwalaj¡ przewidywa¢ spontaniczne zachowania, których nie
mo»na przewidzie¢ na podstawie samoopisu. Niemniej jednak, bardzo sªabo koreluj¡
one z samoopisowymi miarami samooceny oraz z cechami z de�nicji zwi¡zanymi
z samoocen¡. W niniejszej pracy przedstawiono metody pomiaru samooceny nie
wprost ze szczególnym uwzgl¦dnieniem testu ukrytych skojarze« (IAT � Implicit
Association Test). Mimo popularno±ci metoda ta jest stosunkowo skomplikowana
je±li chodzi o procedur¦ badania. Jako propozycj¦ rozwi¡zania tego problemu
zaproponowano budow¦ analogicznego narz¦dzia w oparciu o uproszczon¡ wersj¦ IAT.
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Do±wiadczenie przestrzeni a poj¦cia abstrakcyjne

Joanna Durlik

Uniwersytet Jagiello«ski, Mi¦dzywydziaªowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Geneza i charakter umysªowych reprezentacji znajduje si¦ w centrum zainteresowania
szeroko poj¦tych nauk kognitywnych. Przedstawiciele nurtu poznania uciele±nionego
(ang. embodied cognition) uwa»aj¡, »e nawet reprezentacje poj¦¢ abstrakcyjnych
(rozumianych tu jako niemaj¡ce �zycznie istniej¡cych desygnatów) oparte s¡
o sensomotoryczne do±wiadczenia. Przej±cie od konkretnego do±wiadczenia do
umysªowej reprezentacji abstrakcyjnego poj¦cia wyja±niane jest w tym uj¦ciu za
pomoc¡ teoretycznego konstruktu schematu wyobra»eniowego: umysªowa reprezen-
tacja, powstaªa na bazie wielokrotnie prze»ywanego zmysªowego do±wiadczenia ma
stanowi¢ punkt odniesienia i nadawa¢ struktur¦ poj¦ciu abstrakcyjnemu. W niniejszej
pracy przywoªane zostan¡ wyrastaj¡ce z nurtu poznania uciele±nionego teoretyczne
analizy i oparte na nich eksperymentalne badania, ukazuj¡ce zwi¡zki do±wiadczenia
przestrzennego i poj¦¢ abstrakcyjnych takich jak podobie«stwo czy pozycja spoªeczna.
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Bayesowska analiza w kognitywistyce �
wprowadzenie

Bartosz Maciej Janik

Uniwersytet Jagiello«ski, Instytut Filozo�i

W pracy zaprezentowane zostaªy podstawowe zasady wnioskowania bayesowskiego.
Wnioskowanie to, opieraj¡c si¦ na prostym schemacie logicznym, doprowadza
nas do zaawansowanych koncepcji zwi¡zanych z wyborem okre±lonych modeli dla
posiadanej wiedzy oraz do estymacji parametrów i wnioskowania na ich podstawie.
Po przedstawieniu wspomnianych koncepcji, w sposób ogólny zaprezentowane zostan¡
mo»liwo±ci rozwoju teorii kognitywnych opartych na wnioskowaniu bayesowskim.
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Tytuª jako no±nik informacji i zabieg retoryczny

Beata Jerzakowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Artykuª jest po±wi¦cony analizie tytuªów artykuªów ze szkolnego rocznika Ad notam,
redagowanego przez uczniów klas dziennikarskich. Pokazano, »e tytuª mo»e by¢
no±nikiem informacji na temat »ycia szkoªy. Zaprezentowano funkcje, jakie peªni¡
poszczególne nagªówki, a tak»e skomentowano cz¦±¢ zabiegów poetyckich, które
zastosowali autorzy tekstów. Udowodniono, »e autorzy tekstów s¡ ±wiadomi
informacyjnej, wprowadzaj¡cej do tre±ci tekstu, deskrypcyjnej, impresywnej oraz
retorycznej funkcji tytuªu.
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Si¦ � czy na pewno zwrotne? Strona medialna
w uj¦ciu gramatyki kognitywnej

Jarosªaw Józefowski

Uniwersytet Warszawski, �lologia angielska

Si¦ w gramatykach j¦zyka polskiego jest najcz¦±ciej charakteryzowane jako zaimek
zwrotny. [Drogosz 2008, s. 40�56] Niemniej jednak, si¦ jest cz¦sto u»ywane
w sytuacjach, w których semantyczna zwrotno±¢ wcale nie wyst¦puje. W tej pracy
si¦ scharakteryzowane zostanie jako wyznacznik nie strony zwrotnej, lecz strony
medialnej, co odbiega znacznie od opisów tradycyjnych, w których strony medialnej
albo nie wymienia si¦ w ogóle, albo traktuje si¦ j¡ jako przypadek marginalny.
Najwi¦kszy nacisk w pracy poªo»ony zostaª na u»ycia strony medialnej, które sªu»¡
usuni¦ciu wykonawcy czynno±ci z pojmowanej sceny i, jako takie, mog¡ si¦ zalicza¢
do pewnego rodzaju konstrukcji bezosobowych.

Bibliogra�a

1. Drogosz A. 2008, Re�exivization in English and Polish: A Cognitive Grammar Approach, Uniwersytet
Warmi«sko-Mazurski w Olsztynie.
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�Jak bardzo boli Pani m¦»a?� Konstruktywna
krytyka narz¦dzi do diagnozy bólu.

Weronika Kaªwak (1), Marcin Koculak (2)

1 Uniwersytet Jagiello«ski, �lozo�a, psychologia
2 Uniwersytet Jagiello«ski, MISH

Prywatno±¢, subiektywno±¢, niekorygowalno±¢ i samopotwierdzaj¡cy charakter
(self-intimating character [Aydede 2010]) do±wiadczenia bólowego, a tak»e jego
wielowymiarowo±¢ i brak jednoznacznych korelacji z aktywno±ci¡ nocyceptorów
i tzw. zachowaniem bólowym uniemo»liwia obiektywny i bezwzgl¦dny pomiar bólu
[Aydede 2010; Turk, Okifuji 1999]. Istniej¡ce i szeroko stosowane narz¦dzia sªu»¡ce do
badania i diagnozowania bólu skonstruowane s¡ w taki sposób, by speªnia¢ naukowy
postulat obiektywno±ci, tym samym daj¡c wyniki, których warto±¢ informacyjna jest
w¡tpliwa. Zarówno UAB Pain Behavior Scale, jak i Visual Analogue Scale, których
dotyczy artykuª, ªatwo poddaj¡ si¦ krytyce, jednak powszechno±¢ ich stosowania
sprawia, »e warto, by byªa to krytyka konstruktywna. W pracy zawarto ewaluacj¦
wymienionych narz¦dzi oraz propozycj¦ ich przeformuªowania, które mogªoby
okaza¢ si¦ korzystn¡ zmian¡ zarówno dla warto±ci badawczej i diagnostycznej, jak
i samopoczucia osób badanych i diagnozowanych.

Bibliogra�a

1. Aydede M. 2010, �Pain�, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu
2. Turk, D. C., Okifuji, A. 1999, Assessment of patients' reporting of pain: an integrated perspective.

Lancet, 353, s. 1784�88.
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W poszukiwaniu dobrej przestrzeni. Wprowadzenie
do koncepcja Self-Determination Theory oraz jej
±rodowiskowego zastosowania

Maªgorzata Kisielewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka, dziennikarstwo i komunikacja
spoªeczna

Poni»szy artykuª ma na celu zwrócenie uwagi na mo»liwo±¢ wykorzystywania teorii
psychologicznych w procesie projektowania. Pokrótce porusza problem interpretacji
przestrzeni zarówno z perspektywy projektanta jak i u»ytkownika. Tekst jest
jednocze±nie wprowadzeniem do teorii samostanowienia (Self-Determination Theory).
STD jako teoria nale»¡ca do psychologii pozytywnej, odwoªuj¡c si¦ do podstawowych
potrzeb czªowieka, ma du»y potencjaª jej ±rodowiskowego zastosowania. W artykule
zostaª równie» przedstawiony zarys bada« przeprowadzanych w ramach projektu
Welcoming Workspace, których wnioski, uzupeªnione o zaªo»enia teorii samostano-
wienia, mog¡ posªu»y¢ jako inspiracja w projektowaniu i rozumieniu przestrzeni.
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Temperament i samoocena � znaczenie funkcjonalne
oraz wzajemne zwi¡zki.

Martyna Król

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

Artykuª porusza problematyk¦ zwi¡zków temperamentu z poziomem samooceny.
Przestawiono w nim pokrótce podstawowe wymiary i zaªo»enia Regulacyjnej
Teorii Temperamentu autorstwa Strelaua, a tak»e funkcjonalne znaczenie cech
temperamentu wyró»nionych w jej ramach. Opisano równie» ro»ne sposoby
de�niowania samooceny i rol¦ samooceny dla regulacji zachowania jednostki.
Badania wªasne miaªy na celu wery�kacj¦ hipotezy o zwi¡zku pomi¦dzy tymi
konstruktami teoretycznymi. Otrzymane rezultaty wskazuj¡, »e wyst¦puje zwi¡zek
cech temperamentu oraz ich specy�cznej kon�guracji z poziomem samooceny.
Wnioskowa¢ mo»na zatem, »e temperament, wpªywaj¡c na formalne aspekty
zachowania, ma swój udziaª w ksztaªtowaniu samooceny.
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Podªo»e neuronalne kontroli gestów u kobiet
i m¦»czyzn

Grzegorz Króliczak, Joanna Ma«czak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

Wyniki nielicznych bada« laboratoryjnych nad funkcjami poznawczymi kobiet
i m¦»czyzn wskazuj¡, i» wyst¦puj¡ mi¦dzy nimi pewne ró»nice. Dotycz¡ one przede
wszystkim przetwarzania niektórych aspektów j¦zyka, percepcji bod¹ców, zdolno±ci
przestrzennych czy te» sekwencjonowania dziaªa« manualnych (praksji). Ró»nice
takie chcieli±my wykaza¢ równie» przy okazji naszych bada« nad neuronalnymi
podstawami gestów. W badaniu tym prosili±my kobiety i m¦»czyzn o zaplanowanie,
a nast¦pnie zrealizowanie gestów symulowanego u»ycia narz¦dzi (tranzytywnych)
oraz gestów znaczeniowych (intranzytywnych). Jednocze±nie aktywno±¢ ich mózgu
byªa monitorowana przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).
Przeprowadzona analiza uzyskanych w ten sposób wyników wykazaªa, i» planowanie
gestów tranzytywnych oraz gestów intranzytywnych u kobiet i m¦»czyzn anga»uje
odmienne obszary mózgu.
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�Czªowiek jest jeden a ±wiaty dwa�. . . bilokacja czy
teleportacja?

Marta �ukowska, Mateusz Wo¹niak

Uniwersytet Jagiello«ski, psychologia

Interakcja w ±rodowisku wirtualnym stanowi coraz cz¦stsz¡ form¦ aktywno±ci we
wspóªczesnym ±wiecie. W niniejszej pracy rozwa»any jest problem charakteru tej»e
interakcji, tj. poszukuje si¦ odpowiedzi na pytanie, czy podobna jest ona raczej do
bilokacji, czyli stanu przebywania w dwóch miejscach jednocze±nie, czy te» teleportacji
rozumianej jako przeniesienie si¦ w inne miejsce. W tym celu analizowane s¡ dwa
z funkcjonuj¡cych modeli formowania si¦ poczucia obecno±ci przestrzennej (feeling of
spatial presence) w ±rodowisku wirtualnym: koncepcji dwubiegunowej oraz modelu
MEC. Dodatkowo rozwa»ane s¡ kwestie eksperymentalnej manipulacji obrazem
wªasnego ciaªa oraz jej konsekwencje obserwowane na poziomie subiektywnych odczu¢
i zachowania. Ponadto autorzy odwoªuj¡ si¦ do wyników z dwóch bada« wªasnych:
replikacji klasycznego eksperymentu Milgrama w ±rodowisku wirtualnym oraz bada«
nad poczuciem obecno±ci w ramach procedury wymuszonych przerw w obecno±ci
(forced breaks in presence). Na podstawie analizy dost¦pnych danych, autorzy
proponuj¡ rozstrzygni¦cie sporu dotycz¡cego tego, czy interakcja w ±rodowisku
wirtualnym bli»sza jest bilokacji czy teleportacji na korzy±¢ opcji drugiej.
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Rywalizacja sªuchowa jako analogia rywalizacji
wzrokowej

Justyna Maculewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii

Treisman [1964], Deutsch [1975b] oraz Egeth [1992] sugeruj¡, i» rywalizacja sªuchowa
zachodzi, kiedy na dwoje uszu w tym samym momencie prezentowane s¡ znacz¡co
ró»ne sygnaªy, które walcz¡ o dost¦p do percepcji (gdzie percept de�niuje si¦ jako
reprezentacj¦). Przy czym mechanizmy dziaªania rywalizacji sªuchowej nie zostaªy
dotychczas poznane.

Je±li potraktujemy to zjawisko jako analogiczne pod wzgl¦dem sposobu percepcji
bod¹ców do rywalizacji wzrokowej, nale»aªoby si¦ spodziewa¢, i» dwa ró»ne materiaªy
d¹wi¦kowe, prezentowane po jednym na ka»de z uszu, b¦d¡ spostrzegane na zmian¦
w czasie (obserwator b¦dzie sªyszaª raz jeden raz drugi bodziec). Ze wzgl¦du na
charakter bod¹ca akustycznego, zmiennego w czasie, wydaje si¦, i» takie bezpo±rednie
przeªo»enie warunków zachodzenia rywalizacji nie doprowadzi do jej rzeczywistego
wst¡pienia.

W proponowanych przeze mnie dwóch eksperymentach chciaªabym wykaza¢,
i» rywalizacja sªuchowa istnieje oraz wskaza¢ wymiar charakterystyczny dla sªuchu,
w którym rywalizacja sªuchowa mogªaby zachodzi¢ oraz zastanowi¢, czy hamowaniu
podczas rywalizacji b¦dzie podlega¢ caªy materiaª prezentowany jednemu uszu, czy
tez jedynie jego pewne cz¦±ci.

Bibliogra�a
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America, 57(5), s. 1156�1160.

2. Egeth H. E. 1992, Dichotic listening: long-lived echoes of Broadbent's early studies, Journal of
Experimental Psychology: General, 121, s. 124�125.

3. Koch C. 2008, Neurobiologia na tropie ±wiadomo±ci, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Lepore E., Pylyshyn Z. 1999, What is Cognitive Science? , Blackwell Publishers Ltd.
5. Moore, Brian C. J. 1997, An Introduction to the Psychology of Hearing, Academic Press.
6. Triesman A. 1962, Binocular rivalry and stereoscopic depth perception, Quarterly Journal of

Experimental Psychology 14, s. 23�37.
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Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych zaªo»eniach
epistemologicznych koncepcji �Tunel Ego� Thomasa
Metzingera

Joanna Malinowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakªad Epistemologii i Kognitywistyki
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Percepcja czasu � podstawowe metody badawcze

Bruno A. Ma«czak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, psychologia, kognitywistyka

Percepcja czasu jest zªo»onym zjawiskiem i analiza zwi¡zanych z ni¡ wyników
eksperymentalnych powinna uwzgl¦dnia¢ m.in.: dªugo±¢ wykorzystanych interwaªów
czasowych, zastosowany paradygmat (retro- lub prospektywny) oraz wykorzystan¡
metod¦ szacowania czasu [Zakay 1990, s. 80]. Podstawowe pytanie jakie zadaj¡ sobie
badacze dotyczy ró»nic mi¦dzy badaniami, wynikaj¡cych m.in. z wykorzystanych
metod. Kolejn¡ kwesti¡ jest to, czy poszczególne rodzaje bada« dotycz¡ ró»nych
procesów poznawczych, czy te» obserwowane mi¦dzy nimi ró»nice wynikaj¡ z jednego
mechanizmu percepcji czasu [Tobin, Bisson, Grondin 2010, s. 6]. W historii bada« nad
percepcj¡ czasu wykryto i dobrze udokumentowano kilka podstawowych zale»no±ci
mi¦dzy charakterystyk¡ sytuacji eksperymentalnej, a skróceniem lub wydªu»eniem
subiektywnie do±wiadczonego czasu [Friedman 1990, s. 20].
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Rola prawej póªkuli mózgowej w przetwarzaniu
j¦zykowym i komunikacji werbalnej

Jacek Ma«ko

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Badania nad lateralizacj¡ funkcji mózgu trwaj¡ ju» okoªo 150 lat. Przez wi¦kszo±¢
tego czasu uwa»ano j¦zyk za domen¦ lewej póªkuli, co znajduje swoje uzasadnienie
tylko przy w¡skim jego rozumieniu. Lewa póªkula okazuje si¦ by¢ niewystarczaj¡ca
w szerszym komunikacyjno-intencjonalnym uj¦ciu j¦zyka. W artykule zostan¡
przedstawione wyniki bada« nad osobami z uszkodzeniem prawej póªkuli (w tym
tak»e te o charakterze porównawczym z pacjentami z uszkodzon¡ lew¡ póªkul¡),
u których zaobserwowano rozmaite pragmatyczno-komunikacyjne de�cyty. Analiza
tych bada« wskazuje mi¦dzy innymi na potrzeb¦ skonstruowania mo»liwie jednolitego
paradygmatu badawczego nad takimi zaburzeniami.
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Gdzie± ty byª, stary draniu? U»ycie obelg do celów
budowania pozytywnych relacji mi¦dzyludzkich.

�ukasz Matusz

Uniwersytet �l¡ski

Niniejszy artykuª podejmuje zagadnienie u»ycia wyra»e« obel»ywych w celu
budowania pozytywnych relacji mi¦dzyludzkich. Celem obelgi, dyskutowanej
w powi¡zaniu z zjawiskami przeklinania i tabu kulturowego, jest u»ycie negatywnie
nacechowanych zwrotów j¦zykowych w celu wywoªania u odbiorcy uczucia poni»enia.
Jednak»e obelga mo»e w pewnych wypadkach przejawia¢ pozytywn¡ funkcj¦
ekspresywn¡, sªu»¡c¡ do budowania relacji mi¦dzy interlokutorami. Dzieje si¦ tak
w kontek±cie rozmowy dwóch przyjacióª lub dobrych znajomych, kiedy pragmatyczna
zasada przyjacielsko±ci przewa»a nad negatywn¡ wymow¡ obelgi. Zarówno nadawca,
jak i odbiorca wykazuj¡ si¦ w takim przypadku hiperrozumieniem danego komunikatu,
t.j. interpretacyjnie wychodz¡ poza jego warstw¦ leksykaln¡. Fakt ten staje si¦
dodatkowym czynnikiem wpªywaj¡cym na utrzymanie i pozytywny rozwój wi¦zi
mi¦dzy nimi.
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Na kraw¦dzi znacze«. KL Stutthof � las, obóz
koncentracyjny czy muzeum? Re�eksja
kognitywistyczna.

Tomasz Michalik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka, �rodowiskowe studia doktoranckie:
Language, Society, Technology & Cognition

Przypatruj¡c si¦ rozwojowi nauk kognitywnych mo»emy zaobserwowa¢ coraz
wi¦ksze zainteresowanie badaniami nad spoªecznym podªo»em zjawisk mentalnych.
W prezentowanym artykule w odniesieniu do wspomnianej tendencji, podejmuj¦
problematyk¦ spoªecznego konstruowania znacze«, w pryzmacie koncepcji poznania
synergicznego autorstwa Enrique Bernardeza. Przedmiotem analiz w niniejszej pracy
s¡ wypowiedzi mieszka«ców Sztutowa dotycz¡ce znajduj¡cego si¦ w tej miejscowo±ci
byªego obozu koncentracyjnego. Badaniu poddano sposoby u»ywania poj¦¢: obóz,
muzeum oraz las przez osoby nale»¡ce do ró»nych grup wiekowych. W rezultacie
wydzielono pola semantyczne dla wspomnianych kategorii, które przeanalizowano
w odniesieniu do uwarunkowa« historycznych, spoªecznych oraz kulturowych
Sztutowa, jak i historii »ycia jego mieszka«ców. Niniejsza praca oprócz re�eksji
nad teori¡ znaczenia jest równie» prób¡ zastosowania wiedzy kognitywistycznej
w badaniach nad sposobami postrzeganiem przeszªo±ci, w tym tak tragicznej jak¡
byª Holocaust.
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Interpretacja przysªów w chorobie Alzheimera

Paula Ogrodowicz (1), Karolina Rataj (2), Marta Marciniak (3)

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ±rodowiskowe studia doktoranckie: Language,
Society, Technology and Cognition

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej
3 �rodowiskowy Dom Samopomocy przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim

Niniejszy artykuª prezentuje zagadnienie rozumienia nieznanych przysªów przez osoby
cierpi¡ce na chorob¦ Alzheimera, która jest przypadªo±ci¡ neurodegeneracyjn¡, ma-
j¡c¡ znaczny wpªyw na zdolno±ci j¦zykowe. Poprzednie badania [Amanzio i in. 2008,
Papagno 2001, Chapman i in. 1997, Brundage 1996] pokazaªy, »e osoby chore na
Alzheimera maj¡ znaczne trudno±ci ze zrozumieniem j¦zyka �guratywnego. Badanie
Papagno i innych [2003] wskazaªo, »e ¹ródªem problemu mo»e by¢ zahamowanie
znaczenia �guratywnego na rzecz dosªownego, dlatego celem tego projektu byªo
zbadanie, czy pacjenci z demencj¡ typu alzheimerowskiego b¦d¡ cz¦±ciej interpretowa¢
nieznane przysªowia w sposób dosªowny.
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Gamestorming jako przykªad zastosowa« poznania
rozproszonego

Michaª Owsiak

Poznanie rozproszone jest koncepcj¡, która zakªada, »e w procesie poznawczym
aktywn¡ rol¦ odgrywa nie pojedyncza jednostka, ale caªy zespóª, a nawet artefakty
czyli otoczenie, w którym proces poznawczy ma miejsce. Przyj¦cie zaªo»enia, »e
umysª jest wynikiem interakcji jednostek ze sob¡ nawzajem jak i oddziaªywania
z artefaktami, pozwala na wytªumaczenie niektórych skomplikowanych procesów
poznawczych. Niemniej jednak nadal pozostawia otwartym pytanie w jaki sposób
zorganizowa¢ prac¦ zespoªu, aby proces poznawczy byª efektywny. Niniejsze
opracowanie ma na celu przybli»enie praktyk, które sprawiaj¡, »e procesy poznawcze
w grupach s¡ jak bardziej efektywne.
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Biologiczne podªo»e inteligencji w perspektywie
wspóªczesnych bada«

Katarzyna Paluszkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Poni»szy artykuª stanowi przegl¡d wybranych bada« dotycz¡cych biologicznego
podªo»a inteligencji. Szczególny nacisk zostaª poªo»ony na zagadnienia zwi¡zane
z wielko±ci¡ mózgu (i jego poszczególnych obszarów) oraz jego aktywno±ci¡, w których
poszukuje si¦ podªo»a zarówno inteligencji pªynnej i skrystalizowanej, jak i tzw.
ogólnego czynnika g. Kierunek zwi¡zków mi¦dzy powy»szymi zjawiskami nie jest
jednak jednoznaczny. Badania dotycz¡ce biologicznych korelatów inteligencji zdaj¡
si¦ by¢ jednym z najbardziej obiecuj¡cych nurtów badawczych w tej dziedzinie.
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Ciaªo w umy±le. Reprezentacja granic wªasnego ciaªa
a pªe¢.

Nina Skrzypska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Psychologii

Koncentracja na reprezentacji ciaªa w umy±le jest jednym z nurtów obecnych
w psychologii eksploruj¡cej problematyk¦ cielesno±ci. Ujmuj¡c cielesno±¢ w ten sposób
pod poj¦ciem obraz ciaªa rozumie si¦ zbiór wewn¦trznych obrazów uporz¡dkowanych
w reprezentacje wªasnego ciaªa [Meissner, 1997], których ¹ródªem jest prioprorecepcja,
ale tak»e dane pochodz¡ce z innych zmysªów [Schilder, 1935]. Badania prowadzone
w tym nurcie pozwalaj¡ przyj¡¢, i» znacz¡c¡ form¡ przedstawienia wªasnego ciaªa jest
jego wzrokowy wizerunek [Sakson-Obada, 2009]. Jednak w kontek±cie reprezentacji
granic wªasnego ciaªa nale»aªoby wyj±¢ poza wizualne przedstawienie i uwzgl¦dni¢
indywidualne do±wiadczenie � �poczucie� granic wªasnego ciaªa, gdy» ulegaj¡c
znieksztaªceniu, mo»e ono przeczy¢ percepcji.
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Problem qualiów na gruncie �lozo�i psychiatrii

Adrianna Smurzy«ska

Uniwersytet Jagiello«ski, �lozo�a, psychologia

Filozo�a i psychiatria na pierwszy rzut oka zdaj¡ si¦ mie¢ ze sob¡ niewiele wspólnego
� �lozofowie zajmuj¡ si¦ jedynie teori¡, natomiast psychiatrzy bazuj¡ gªównie na
do±wiadczeniu w pracy z pacjentami. Dokªadniejsza analiza tych dziedzin prowadzi
jednak do konkluzji, »e mog¡ si¦ one od siebie wiele nauczy¢. Tematem tego referatu
jest próba znalezienia takiego wspólnego dla �lozo�i i psychiatrii gruntu, którym zdaje
si¦ by¢ problematyka ±wiadomo±ci, a w szczególno±ci jej subiektywnego aspektu czyli
problemu qualiów.
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Zniewolona wola � o ±wiadomym podejmowaniu
decyzji w ±wietle nauk empirycznych

Katarzyna Joanna Szcz¦sna (1), Kamil Grefkowicz (2)

1 Uniwersytet Papieski Jana Pawªa II, �lozo�a
2 Uniwersytet Jagiello«ski, psychologia

Problem wolnej woli jest jednym z centralnych problemów �lozo�cznych. Wspóªcze±nie
nauki empiryczne mog¡ wnie±¢ interesuj¡cy wkªad w tocz¡c¡ si¦ od wielu wieków
dyskusj¦. W niniejszej pracy przedstawimy rezultaty bada« neurobiologicznych
i psychologicznych dotycz¡cych ±wiadomego podejmowania decyzji. Badania te
zainicjowaª w latach 80' XX w. Benjamin Libet, który wykazaª, »e (dla prostych
czynno±ci) nie±wiadoma aktywno±¢ elektryczna mózgu poprzedza nie tylko podj¦cie
dziaªania ale te» moment u±wiadomienia sobie decyzji o tym dziaªaniu. Omówimy te»
�lozo�czne implikacje rezultatów uzyskanych przez Libeta i jego nast¦pców.



26

Teoretyczne i metodologiczne problemy badania
warto±ci � propozycja bada«

Monika Szczygieª

Uniwersytet Jagiello«ski, psychologia, pedagogika

Poni»sza praca stanowi prób¦ spojrzenia na problematyk¦ badania warto±ci, poprzez
pryzmat problemów teoretycznych i metodologicznych. Warto±ci jako konstrukty
abstrakcyjne i osobiste stanowi¡ niezwykle trudny obiekt bada«. Wpªywaj¡ na
zachowanie jednostki i w zwi¡zku z tym, niejako z konieczno±ci ich badanie musi zosta¢
podj¦te przez psychologi¦. Praca wskazuje na problemy zwi¡zane z wykorzystaniem
metod ilo±ciowych i jako±ciowych. Przegl¡d teoretycznych problemów ujmowania
warto±ci oraz bada« empirycznych nad warto±ciami na gruncie polskim (w oparciu
o najcz¦±ciej wykorzystywane i podstawowe metody) stanowi punkt wyj±cia dla
propozycji wªasnych bada« warto±ci wzorowanych na psychologicznych badaniach
postaw utajonych.
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Zastosowanie synchronizacji i desynchronizacji
sygnaªu elektroencefalogra�cznego (EEG)
w interfejsach BCI

Beata Szu�itowska

Pomorski Uniwersytet Medyczny, neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu

Elektroencefalogra�a zajmuje si¦ rejestracj¡ pola elektrycznego generowanego przez
du»e zespoªy komórek nerwowych. Synchronizacja (podwy»szenie, ERS) oraz
desynchronizacja (obni»enie, ERD) sygnaªu towarzyszy pewnej zmianie zwi¡zanej
z okre±lonym wydarzeniem (np. ruch r¦ki). Zjawisko to zastosowano w interfejsach
mózg�komputer (ang. Brain�Computer Interface, BCI), peªni¡cych gªównie rol¦
manipulatorów. Proces sterowania wygl¡da w uproszczeniu nast¦puj¡co: specjalne
czujniki (elektrody) rejestruj¡ zmiany potencjaªów w poszczególnych punktach gªowy,
sygnaª po wzmocnieniu, analizie i sklasy�kowaniu zostaje przesªany do komputera,
który za pomoc¡ algorytmów realizuje okre±lone zadania. W pracy podj¦to prób¦
ukazania ewolucji interfejsów opartych na modelu ERD/ERS oraz zastosowanie
systemów BCI w protetyce.
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Jak �skªadaj¡c jamnika� bada¢ pami¦¢ robocz¡
u dzieci � raport z bada«

Dorota �elechowska

Uniwersytet Jagiello«ski, psychologia

Artykuª zawiera przedstawienie metody maj¡cej sªu»y¢ do trenowania pami¦ci
roboczej � w szczególno±ci z zakresie funkcji aktualizowania informacji � u dzieci
w wieku wczesnoszkolnym (8�10 lat). Zadanie ma form¦ prostej gry komputerowej
i opiera si¦ na procedurze �±ledzenia umysªowego�. W tek±cie przedstawiono
wst¦pne wyniki bada«, które wskazuj¡ na istnienie silnej dodatniej korelacji
pomi¦dzy wynikami uzyskanymi w prezentowanym zadaniu a wynikam uzyskanymi
w popularnym zadaniu do pomiaru pami¦ci roboczej Ospan (zadanie typu operation-
word span).


