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Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii

i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Marta Andrzejewska (1), Anna Bodnar (2)

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

W artykule poruszono problematyk¦ de�cytów funkcjonowania poznawczego
w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD) w oparciu o podej±cie
kognitywne do zaburze« psychicznych. Opisano pro�le poznawcze obu tych jednostek
chorobowych oraz wskazano na istnienie podobie«stw i ró»nic pomi¦dzy nimi.
W artykule przedstawiono równie» wyniki bada« wªasnych, które potwierdzaj¡
hipotez¦ o zbli»onym poziomie wykonania zada« poznawczych w obu zaburzeniach
psychicznych. Zauwa»ono, »e prac badawczych dotycz¡cych de�cytów poznawczych
w schizofrenii jest relatywnie wi¦cej w porównaniu z analogicznymi projektami
badawczymi zwi¡zanymi z ChAD. Nie stwierdza si¦ jednak znacz¡cej ró»nicy
w pro�lach poznawczych obu jednostek chorobowych. Zarówno schizofreni¦ jak
i ChAD cechuje podobny poziom de�cytów poznawczych (w sensie statystycznym),
cho¢, jak wskazuj¡ wyniki bada«, w schizofrenii de�cyty te s¡ gª¦bsze.
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PRAWYdªowa odpowied¹. Afektywne poprzedzanie

horyzontalne a poznanie uciele±nione

Marcin Baraniecki (1), Andrzej Gajda (1), Jacek Ma«ko (1),Bartosz Michaªowski (2)

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka, �rodowiskowe Studia
Doktoranckie: Language, Society, Technology and Cognition

W serii dwóch eksperymentów zbadano, czy afekt mo»e mie¢ do±wiadczeniow¡,
sensomotoryczn¡ podstaw¦. Teoretyczne oraz metodologiczne podstawy ku temu
zostaªy uprzednio nakre±lone w badaniu Briana Meiera i Michaela Robinsona,
którzy wykorzystuj¡c paradygmat poprzedzania przestrzennego zauwa»yli, i» sªowa
nacechowane emocjonalnie (pozytywnie b¡d¹ negatywnie) przetwarzane s¡ szybciej,
je±li zostaj¡ przedstawione odpowiednio u góry lub u doªu ekranu. W niniejszym
badaniu wymiar wertykalny zast¡piono horyzontalnym, przewiduj¡c, i» u osób
prawor¦cznych, prawa strona ekranu b¦dzie przyspiesza¢ przetwarzanie sªów
o pozytywnej walencji oraz, analogicznie, lewa strona powi¡zana zostanie z walencj¡
negatywn¡. W Eksperymencie I hipotezy zostaªy potwierdzone jedynie cz¦±ciowo,
natomiast wyniki Eksperymentu II potwierdziªy wszystkie zaªo»enia. Wyniki
eksperymentów dyskutowane s¡ w ±wietle rezultatów oryginalnego badania oraz
aktualnych wyników Daniela Casasanto.
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Argumentacja przeciwko materializmowi w kwestii

umysªu z u»yciem semantyki ±wiatów mo»liwych

El»bieta Bierwiaczonek

Uniwersytet Warszawski, MISH

W 1970 roku ameryka«ski �lozof i logik Saul Kripke wygªosiª w Princeton seri¦
wykªadów, które ukazaªy si¦ potem drukiem jako �Nazywanie a konieczno±¢�. W ko«cu
ksi¡»ki pojawia si¦ wyrosªy z semantyki ±wiatów mo»liwych argument przeciw
identyczno±ciowym teoriom umysªu. Postaram si¦ przedstawi¢ ten argument oraz
argument dwuwymiarowy Davida Chalmersa, który, jak stwierdza sam autor, jest
przeformuªowaniem zarzutu Kripkego z wykorzystaniem dwuwymiarowej semantyki.
Zastanowi¦ si¦ te» nad tym, jak na gruncie obu teorii mo»na broni¢ najbardziej
kontrowersyjnych tez tego typu argumentacji: tezy o ±cisªym odnoszeniu si¦ nazw typu
�ból� do zdarze« fenomenalnych oraz tezy o wywodliwo±ci mo»liwo±ci z pojmowalno±ci.



4

Czy recepcja rzeczywisto±ci jest tym samym co

percepcja? O internalistycznej i eksternalistycznej

perspektywie do±wiadczenia

Sebastian Bodzak

Filozo�a, Zakªad Ontologii i Teorii Poznania UMCS

W prezentowanym szkicu analizowane jest zagadnienie percepcji, a dokªadnie
kwestia, czy mo»e by¢ ona badana i opisywana jako bierna recepcja rzeczywisto±ci.
Kluczowe dla rozwi¡zania tego problemu jest przyjrzenie si¦ dwóm dominuj¡cym
nurtom w kognitywistyce: opartym na internalistycznej b¡d¹ eksternalistycznej
charakterystyce umysªu. W tym celu m.in. na podstawie bada« nad kognitywn¡
kategori¡ dziaªania b¦d¦ poszukiwaª odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura
percepcji, skªaniaj¡c si¦ jednocze±nie ku enaktywnym i uciele±nionym koncepcjom
w kognitywistyce. Jako argumenty na rzecz poparcia swojej tezy przytocz¦ badania
percepcji wzrokowej Kevina O'Regana, m.in. eksperyment ±lepoty na zmian¦ (change
blindness) oraz badania nad wpªywem funkcjonowania czªowieka w ±wiecie na jego
j¦zyk.
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Neuronauka i psychologia poznawcza w praktyce �

wspomaganie rozwoju podstawowych kompetencji

matematycznych

Krzysztof Cipora (1), Monika Szczygieª (2)

1 Instytut Psychologii UJ, Zakªad Psychologii Eksperymentalnej
2 Instytut Pedagogiki UJ

W niniejszej pracy przedstawiono mo»liwo±ci wykorzystania narz¦dzi i metod
wspomagania rozwoju kompetencji matematycznych opracowanych dzi¦ki odkryciom
w zakresie psychologii poznawczej i neuronauki. Kompetencje matematyczne maj¡
bardzo du»e znaczenie zarówno dla funkcjonowania jednostki, jak i na poziomie
caªej gospodarki. Wspóªczesne narz¦dzia, zwªaszcza w formie gier pozwalaj¡
niwelowa¢ wczesne dysproporcje w zakresie liczenia i rozumienia podstawowych poj¦¢
matematycznych. W pracy przedstawiono równie» ogólnodost¦pne polskie adaptacje
takich narz¦dzi.
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Poznawcze uwarunkowania zagro»enia stereotypem

Dariusz Dr¡»kowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii

Artykuª omawia poznawcze mechanizmy zjawiska zagro»enia stereotypem, które
przyczynia si¦ do tego, »e przedstawiciele stygmatyzowanych grup spoªecznych
osi¡gaj¡ gorsze wyniki w wielu zadaniach, które wykonuj¡. Opisany w pracy
zintegrowany procesualny model efektów zagro»enia stereotypem najpeªniej integruje
dotychczasowe badania procesów po±rednicz¡cych mi¦dzy zagro»eniem stereotypem
a spadkiem poziomu wykonywanych czynno±ci. Centralne miejsce w tym modelu
zajmuje pojemno±¢ pami¦ci operacyjnej, której zmniejszenie si¦ pogarsza efektywno±¢
kontrolowanych czynno±ci.
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Wpªyw imersji w drugim j¦zyku na dost¦p do

pierwszego j¦zyka

Joanna Durlik

Mi¦dzywydziaªowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Jagiello«ski,
Laboratorium Psychologii J¦zyka i Dwuj¦zyczno±ci LangUsta

Wªa±ciwa osobom dwuj¦zycznym zdolno±¢ do przeª¡czania si¦ mi¦dzy j¦zykami
i umo»liwiaj¡ce j¡ mechanizmy poznawcze s¡ przedmiotem wielu bada« psycho-
lingwistycznych. Poszukuj¡ one mi¦dzy innymi odpowiedzi na pytanie, czy osoba
dwuj¦zyczna jest w stanie �wyª¡czy¢� niepotrzebny w danej sytuacji j¦zyk, a je±li nie
� to w jaki sposób oba j¦zyki wpªywaj¡ na siebie nawzajem. W niniejszym tek±cie
przedstawione zostan¡ przykªadowe badania dotycz¡ce wpªywu specy�cznej sytuacji,
jak¡ jest immersja osoby dwuj¦zycznej w drugim j¦zyku (L2), na dost¦p do pierwszego
j¦zyka (L1). Jak sugeruj¡ ich wyniki, zwi¦kszona ekspozycja na L2 mo»e prowadzi¢
nie tylko do wzrostu kompetencji w L2, lecz równie» do zmniejszenia dost¦pu do L1.
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Fizjologia snu oraz jej znaczenie dla konsolidacji

±ladów pami¦ciowych

Karolina Finc

Uniwersytet Mikoªaja Kopernika, kognitywistyka

Nietrudno obliczy¢, »e sen zajmuje ok. 1/3 naszego »ycia, jednak»e mimo
mno»¡cych si¦ bada«, jego funkcja nadal nie jest w peªni wyja±niona. Wyniki
bada« behawioralnych zgodnie sugeruj¡ jego istotn¡ rol¦ w procesach konsolidacji
pami¦ci jawnej. Jakie zmiany na poziomie neuronalnym mog¡ odpowiada¢ za ten
korzystny efekt? Czy jest to proces aktywny, czy stanowi tylko efekt uboczny zmian
�zjologicznych w naszym mózgu podczas snu? Wyst¡pienie stanowi przegl¡d najlepiej
ugruntowanych wspóªczesnych teorii dotycz¡cych tego jak zmiany �zjologiczne
w mózgu podczas snu mog¡ wpªywa¢ zarówno na konsolidacj¦ na poziomie
synaptycznym jak i systemowym oraz tego w jaki sposób te badania mog¡ pomóc
nam w zrozumieniu mechanizmów pami¦ci.
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Czy z wiedzy �zycznej mo»emy wywnioskowa¢

� jak to jest. . . �? Argument z wiedzy a techniki

sensory substitution

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

1 Uniwersytet Pedagogiczny, Filozo�a
2 Uniwersytet Papieski Jana Pawªa II, Filozo�a umysªu i kognitywistyka

W 1982 r. Frank Jackson przedstawiª argument, zgodnie z którym nie da si¦ z wiedzy
�zycznej (np. z wiedzy jak dziaªa zmysª wzroku) wyprowadzi¢ wiedzy o jako±ciach
fenomenalnych (wiedzy jak to jest widzie¢). W artykule dokonamy rewizji tego
argumentu. W oparciu o techniki sensory substitution postaramy si¦ wykaza¢, w jaki
sposób z wiedzy �zycznej wyprowadzi¢ wiedz¦ o jako±ciach fenomenalnych.
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Implicit association test jako obiecuj¡ca metoda

badania automatycznych skojarze«.

Marcin Janczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, psychologia

Implicit association test jest stosunkowo mªod¡ metod¡, która jest narz¦dziem
komputerowym, umo»liwiaj¡cym badanie nie±wiadomych skojarze«. Artykuª prezen-
tuje wybrane badania z obszarów bada« politycznych, klinicznych oraz psychologii
s¡dowej, pokazuj¡cych przydatno±¢ metody do badania utajonego stosunku badanych
wobec okre±lonych obiektów. Porusza równie» zagadnienia trafno±ci predykcyjnej
testu oraz mo»liwo±ci symulowania wyników. W dalszej cz¦±ci artykuªu prezentowane
s¡ najnowsze obszary rozwoju metody i mo»liwego wykorzystania jej jako alternatywy
dla tradycyjnych metod kwestionariuszowych.
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Pozyskiwanie i przetwarzanie sygnaªu na potrzeby

interfejsu mózg�komputer

Marcin Jukiewicz

Zakªad Metrologii i Optoelektroniki, Wydziaª Elektryczny, Politechnika Pozna«ska

Tematyk¡ pracy s¡ szeroko rozumiane interfejsy mózg�komputer, jako urz¡dzenia,
które w szczególno±ci maj¡ nie±¢ pomoc w komunikacji ze ±wiatem osobom cierpi¡cym
na choroby, w przebiegu których wyst¦puj¡ zaburzenia ruchowe. Zaprezentowano
w niej wykorzystywane aktualnie rozwi¡zania techniczne, ze szczególnym uwzgl¦d-
nieniem elektroencefalogra�i, pozwalaj¡ce na pozyskiwanie sygnaªu u»ytecznego
obrazuj¡cego prac¦ mózgu. Omówiono sposoby uczenia komputera odpowiednich
reakcji w odpowiedzi na sygnaª zarejestrowany z EEG, czyli wykorzystanie potencjaªu
P300, wzrokowych potencjaªów wywoªanych stanu ustalonego (ang. steady state
visually evoked potential, SSVEP) oraz desynchronizacji i synchronizacji potencjaªów
skojarzonych z bod¹cem (ang. event-related desynchronization/synchronization,
ERD/ERS)
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Metafora kliszy �lmowej w badaniach ci¡gªo±ci

±wiadomo±ci

Marcin Koculak

Uniwersytet Jagiello«ski, psychologia (MISH)

Od kilkudziesi¦ciu lat mo»emy obserwowa¢ staªy wzrost zainteresowania fenomenem
±wiadomo±ci zarówno ze strony nauk teoretycznych takich jak �lozo�a, jak i badaczy
pracuj¡cych w bardziej przyrodniczych paradygmatach zgrupowanych wokóª nauk
kognitywnych. Ci¡gle jednak jest to dla nauki zjawisko mocno zagadkowe, gdzie
ilo±¢ pyta« i ró»norakich hipotez przekracza zdecydowanie ilo±¢ odpowiedzi. Niniejszy
artykuª ma na celu na±wietlenie zmaga« naukowców z temporalnym charakterem
funkcjonowania ±wiadomo±ci � jak to si¦ dzieje, »e do±wiadczamy ±wiat w sposób
ci¡gªy i nieprzerwany, od czego zale»y szeregowanie czasowe bod¹ców dochodz¡cych
z zewn¡trz. W niniejszej pracy zostan¡ pokazane dwa gªówne sposoby my±lenia
o temporalnej naturze ±wiadomo±ci, zadaj¡ce pytania o podstawowe aspekty
tego fenomenu. Ponadto pokazane zostanie, jak metaforyczne sposoby my±lenia
o zjawiskach psychicznych ksztaªtuj¡ paradygmaty badawcze i s¡ niemal wprost
przekªadane na teorie psychologiczne. W przypadku badania ci¡gªo±ci ±wiadomo±ci
okazuje si¦, »e du»¡ rol¦ odgrywaªy nowe wynalazki, pojawiaj¡ce si¦ w pierwszej
poªowie XX wieku, np. kinematograf czy radar. Wykorzystanie tych metafor nie tylko
stanowiªo uªatwienie my±lenia o zagadnieniach dotycz¡cych ±wiadomo±ci, ale wr¦cz
doprowadziªo do jego zmiany.
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Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie

Huntingtona

Aleksander Kozdro«

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii
Curie-Skªodowskiej w Lublinie, Wydziaª Filozo�i i Socjologii

Celem pracy jest przybli»enie specy�ki zaburze« poznawczych wyst¦puj¡cych
w chorobie Huntingtona, jak równie» jej etiologii, ogólnego zarysu klinicznego oraz sto-
sowanych metod diagnostycznych. Zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych,
de�cyty pami¦ci, upo±ledzenia funkcji j¦zykowych i percepcyjnych maj¡ znacz¡cy
wpªyw na jako±¢ »ycia osób chorych na chorob¦ Huntingtona, dlatego istotnym jest
podkre±lenie ich znaczenia w caªo±ciowym obrazie choroby.
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Zaburzenia percepcyjnego komponentu teorii umysªu

u dzieci z ADHD

Martyna Król

Instytut Psychologii, Wydziaª Nauk Spoªecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Artykuª porusza zagadnienie de�cytów poznania spoªecznego u dzieci z ADHD.
Zaprezentowano w nim badania na temat zwi¡zku ADHD z zaburzeniami
percepcyjnego komponentu teorii umysªu. Rezultaty bada« wskazuj¡, »e dzieci
z ADHD w porównaniu z dzie¢mi normalnie rozwijaj¡cymi si¦ gorzej identy�kuj¡
emocje i wnioskuj¡ o nich.
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Oszukiwanie jako specy�czny rodzaj komunikacji

miedzy nadaw¡ a odbiorc¡

Justyna Michniak

Uniwersytet Jagiello«ski, Instytut Filozo�i

Celem artykuªu jest prezentacja zjawiska oszukiwania jako specy�cznego rodzaju
komunikacji interpersonalnej z uwagi na fakt, »e w przeciwie«stwie do klasycznej
komunikacji, kªami¡c, nadawca b¦dzie podawa¢ komunikat sprzeczny ze znanym
sobie stanem faktycznym, powoduj¡c w odbiorcy mylne przekonanie. W artykule,
w kontek±cie zaªo»e« modelu komunikacji proponowanego przez M. Fleishera,
zostanie po pierwsze przedstawiona próba zde�niowania poj¦cia w oparciu o analiz¦
de�nicji dost¦pnych w publikacjach polskich i zagranicznych. W dalszej kolejno±ci,
zostan¡ przedstawione powody, dla których kªamanie sprawia trudno±¢ oraz ró»nice
indywidualne w zdolno±ci oszukiwania ze szczególnym uwzgl¦dnieniem wpªywu
poziomu samo±wiadomo±ci na t¦ umiej¦tno±¢. Caªo±¢ poparta zostaªa odniesieniami
do efektów analiz �lozo�cznych oraz aktualnych wyników bada« z zakresu psychologii,
w szczególno±ci psychologii spoªecznej.
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Matematyczne i komputerowe modelowanie

aktywno±ci ¹renicy na podstawie sygnaªów

elektro�zjologicznych i EEG w mózgu szczura

Michaª Mnich

Uniwersytet Jagiello«ski, Wydziaª Matematyki i Informatyki

W pracy tej przedstawiony jest matematyczny model opisuj¡cy odruch rozszerzania
imzw¦»ania si¦ ¹renic szczura wprowadzonego farmakologicznie w stan narkozy.
Na pocz¡tku przedstawiony jest proces usypiania oraz zastosowane w nim ±rodki
farmakologiczne, nast¦pnie stan w jakim znajdowaª si¦ obiekt badany podczas
snu. Kolejnym krokiem jest opracowanie danych zebranych na potrzeby badania,
a nast¦pnie zbudowanie na ich podstawie poprawnego modelu matematycznego.
Na ko«cu pracy zaprezentowano jej wyniki.
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Wªasno±ci emergentne w kontek±cie problemu

psycho�zycznego

Maciej Ra±, Ida Czarnecka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Poj¦cie emergencji bywa u»ywane na okre±lenie wªasno±ci i zjawisk wyst¦puj¡cych
na poziomie makro, które w pewien sposób wydaj¡ si¦ by¢ niezale»ne od poziomu
mikro. Sposób rozumienia �niezale»no±ci� nie jest jednak jednolity dla osób
posªuguj¡cych si¦ tym terminem. Artykuª stanowi analiz¦ sposobów rozumienia
poj¦cia emergencji. Szczególny nacisk poªo»ono na poj¦cie tzw. mocnej emergencji
� najbardziej kontrowersyjnej jej odmiany, która wydaje si¦ by¢ jedn¡ z ostatnich
mo»liwo±ci naukowego zaadaptowania tendencji dualistycznych w kontek±cie problemu
psycho�zycznego.
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Wybrane zagadnienia z zakresu kognitywnych

aspektów przekªadu tekstów publicystycznych

Aldona Richert

Uniwersytet Gda«ski, Wydziaª Filologiczny

Artykuª dotyczy roli tªumacza jako po±rednika w procesie poznawania i do±wiadczania
innych kultur. Podstaw¡ materiaªow¡ rozwa»a« jest korpus tekstów publicystycznych
rosyjskoj¦zycznych i ich tªumaczenia dost¦pne w tygodniku �Forum�. Szczególn¡
uwag¦ po±wi¦cam artykuªom o charakterze poznawczym, które polskiemu czytelnikowi
dostarczaj¡ wiedzy o Rosji, jej mieszka«cach i ich kulturze. Nie b¦dzie to
spojrzenie caªo±ciowe, lecz zasygnalizowanie wybranych zagadnie« ze szczególnym
uwzgl¦dnieniem relacji: tªumacz�autor oraz tªumacz�odbiorca.
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Jak Transcranial Direct Current Stimulation mo»e

nam pomóc w »yciu codziennym?

Konrad Solarz

Uniwersytet Jagiello«ski, Wydziaª Filozo�czny, kognitywistyka

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) jest bezinwazyjn¡ technik¡
modulacji aktywno±ci kory mózgowej polegaj¡c¡ na przepuszczaniu pr¡du o niskim
nat¦»eniu (1-2 miliampery) przez czaszk¦ pacjenta. W zale»no±ci od polaryzacji
skutkuje to wzrostem (anoda) lub spadkiem (katoda) pobudliwo±ci kory mózgowej.
Za dªugotrwaªe efekty tDCS odpowiedzialne s¡ mechanizmy dªugotrwaªego
wzmocnienia (LTP) i osªabienia (LTD) synaptycznego. Badane jest szerokie spektrum
zastosowa« opisanej techniki, zarówno w rehabilitacji jak i usprawnianiu funkcji u osób
zdrowych. Autor skupia si¦ na wpªywie stymulacji na efektywno±¢ pami¦ci roboczej
oraz uczenie motoryczne.
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Naukowe potwierdzenie czy innowacyjno±¢? Jaki jest

status neuroestetyki?

Barbara Tatar

Filozo�a, Zakªad Estetyki UMCS

Referat porusza kwesti¦ statusu neuroestetyki. Ze wzgl¦du na to, »e wnioski wyci¡gane
na podstawie wyników bada« w ramach tej dyscypliny s¡ zbie»ne z od dawna znanymi
postulatami estetycznymi, powstaj¡ pytania, na które staram si¦ odpowiedzie¢
w swoim tek±cie, a mianowicie: czy mo»na mówi¢ o rozwoju neuroestetyki, czy jedynie
potwierdzaniu starych tez nowymi metodami?, czy jedyn¡ zalet¡ tej dziedziny jest
argument o naukowo±ci estetyki, czy mo»na znale¹¢ nowe sposoby wykorzystania
uzyskanej w ten sposób wiedzy (neuromarketing)? Referat pokazuje zbie»no±¢
postulatów w zakresie neuroestetyki i estetyki tradycyjnej oraz nowe mo»liwo±ci
wykorzystania tej neuronauki.
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Orientacja pozytywna, przekonanie o wªasnej

skuteczno±ci a treningi neurofeedback

Natalia Voytsel

Katolicki Uniwersytet Lubelski, absolwentka psychologii

Celem pracy byªo sprawdzenie, czy po treningach neurofeedback zwi¦kszy si¦
nasilenie orientacji pozytywnej i przekonanie o wªasnej skuteczno±ci. Caprara �
autor koncepcji orientacji pozytywnej zakªada, »e owa zmienna jest w znacznym
stopniu genetycznie uwarunkowana � niemniej jednak mo»na wpªyn¡¢ na nat¦»enie
orientacji pozytywnej zwi¦kszaj¡c przekonanie o wªasnej skuteczno±ci. Treningi
neurofeedback peªni¡c rol¦ metody terapeutycznej i psychoterapeutycznej zwi¦kszaj¡
poziom nadziei, pozytywnie wpªywaj¡ na stan emocjonalny i poznawczy. W badaniu
wzi¦ªo udziaª 30 osób w wieku od 14 do 41 roku »ycia przewa»nie z trudno±ciami
z uwag¡, pami¦ci¡, wysokim napi¦ciem psychicznym i obni»eniem nastroju. Treningi
neurofeedback odbywaªy si¦ 2 razy w tygodniu po 45 minut. Wyniki bada« pokazaªy,
»e po 10 treningach neurofeedback istotnie wzrosªo nat¦»enie orientacji pozytywnej
i przekonania o wªasnej skuteczno±ci (p≤0,001). Model badawczy, który zakªadaª
zale»no±¢ zmian orientacji pozytywnej od przekonania o wªasnej skuteczno±ci okazaª
si¦ niedopasowany do danych. Powodem mo»e by¢ maªa liczebno±¢ grupy lub nietrafny
wybór testu, który mierzyª tylko uogólnione przekonanie o wªasnej skuteczno±ci, ale
nie uwzgl¦dniaª wymiarów afektywnych i spoªecznych (perceived emotional e�cacy
and social e�cacy).
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Rola zmysªów i integracji multisensorycznej

w reprezentacjach wªasnego ciaªa

Mateusz Wo¹niak, Marta �ukowska

Uniwersytet Jagiello«ski, Instytut Psychologii

W artykule zostaª podj¦ty temat reprezentacji ciaªa. W kontek±cie tej problematyki
zazwyczaj próbuje si¦ argumentowa¢ za istnieniem du»ych caªo±ciowych struktur,
które ª¡cz¡ w sobie szereg elementów. W przeciwie«stwie do tego standardowego
podej±cia, autorzy wskazuj¡ na daleko id¡ca niejednorodno±¢ problematyki,
która jest w nim zawarta. Dokonuj¡ analizy wkªadu poszczególnych zmysªów
i ich wielopoziomowej integracji dla jednorodnego poczucia ±wiadomo±ci cielesnej.
Zwracaj¡ tak»e uwag¦ na fakt, »e czªowiek i jego ciaªo nieodª¡cznie funkcjonuj¡
w ±rodowisku �zycznym, w zwi¡zku z czym nale»y bra¢ pod uwag¦ tak»e dodatkowe
zmienne z tym zwi¡zane (lokalizacja siebie w przestrzeni, poczucie równowagi,
przestrze« peripersonalna).
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Zombie. Propozycja innego sposobu dyskusji.

Michaª Wyrwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kognitywistyka

Pierwotne miejsce argumentu z zombie D. Chalmersa lokowaªo si¦ w ramach
dyskusji nad zagadnieniem redukcji psycho�zycznej. Abstrahowanie od kontekstu
spowodowaªo, »e staª si¦ on symbolem wszelkich problemów ze ±wiadomo±ci¡.
Luk¦ eksplanacyjn¡ odnajdziemy w odczytaniu epistemologicznym, za± kwestie
substancjalne w meta�zycznym. Pod wzgl¦dem historycznym intuicja za nim stoj¡ca
nie jest w »adnym stopniu nowatorska. Argumenty dziedzinowo mówi¡ce o tym, co
dzi± nazywa si¦ ±wiadomo±ci¡ fenomenaln¡, odnale¹¢ mo»na co najmniej od czasów
empiryzmu brytyjskiego, za± jako eksperyment my±lowy o zombie pojawiaj¡ si¦ one od
lat '70. XX wieku. Niemniej, jako swego rodzaju punkt wspólny dla wszelkiej �lozo�i
±wiadomo±ci, problem ten jest istotnym elementem, wzgl¦dem którego opowiedzie¢
si¦ musi ka»dy badacz zainteresowany dziedzin¡. Referat ma na celu podj¦cie
dyskusji nad argumentem z zombie nie z perspektywy semantyki ±wiatów mo»liwych
i problemów modalnych, lecz poprzez odwoªanie do pó¹nych prac L. Wittgensteina.
Zamiar po±redni stanowi ch¦¢ zainteresowania ±rodowiska zagadnieniem �lozo�cznych
eksperymentów my±lowych. Wykorzystana zostaje kwestia j¦zyka prywatnego oraz
kategorii �wn¦trza�. Na gruncie Wittgensteina nie mamy wyró»nionej domeny,
w któr¡ mogliby±my projektowa¢ nasze doznania. Z kolei rzekomo totalnie jako±ciowy
i prywatny charakter ±wiadomo±ci fenomenalnej nie pozwala w ogóle w sposób
sensowny jej wyró»ni¢. W tym sensie przesªanki eksperymentu my±lowego z zombie
staj¡ si¦ niepojmowalne, to natomiast podwa»a caªo±¢ argumentu.


