Autor: Stanisław Kowalik, Augustyn Bańka (Redakcja)
Tytuł: PERSPEKTYWY REHABILITACJI OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-909262-0-2
Liczba stron: 174
Rok wydania: 1998
Książka zawiera zbiór artykułów z psychologii, medycyny ora terapii i
rehabilitacji napisanych przez specjalistów z różnych krajów Europy
zajmujących się problematyką osób głuchoniewidomych. Tematyka
artykułów dotyczy zarówno technik, metod jak i sposobów rehabilitacji osób
głuchoniewidomych.
Zawartość tomu:
Augustyn Bańka Percepcja przestrzeni u głuchoniewidomych a orientacja,
swoboda działania i poczucie jakości życia w środowisku Siergiej Sirotkin
Głuchoślepota w psychologii. Aspekty metodologiczne, teoretyczne i
historyczne Tadeusz Majewski Charakterystyka osób głuchoniewidomych i
ich podstawowe problemy Elwira Szakienowa Rehabilitacja a rozwój
jednostki w warunkach głuchoślepoty Waldemar Domachowski Niewerbalne
przesłanki oceny efektywności rehabilitacji osób głuchoniewidomych Bogdan
Szczepankowski Projekt adaptacji polskiego alfabetu palcowego dla potrzeb

osób głuchoniewidomych Witold Szyfler, Joanna Łgczkowska-Przybylska,
Jakub Pazdrowski Zastosowanie wszczepu ślimakowego w wybranej grupie
osób
głuchoniewidomych
Barbara
Dobrzańska-Socha
Pomoc
psychologiczna dla rodzin osób głuchoniewidomych Ewa Skrzetuska
Wykorzystanie treningów niemowlęcia do nawiązania kontaktu z dzieckiem
głuchoniewidomym we wczesnym okresie jego rozwoju Marzenna Zaorska
Rewalidacja indywidualna głuchoniewidomych dzieci w wieku przedszkolnym
Urszula Chudoba Przebieg rehabilitacji dziecka słabowidzącego-głuchego
Piotra M. Marzenna Zaorska, Stanisław Szymelfenig O kierunkach
działalności Sekcji Rodziców Dzieci Głuchoniewidomych przy PTG
Władysław Dykcik Problemy kształcenia kadr dla potrzeb rehabilitacji osób
głuchoniewidomych Stanisław Kowalik Subiektywny świat problemów osób
pozbawionych wzroku i słuchu. Wyniki pewnego eksperymentu
symulacyjnego.

Autor: Karol Orłowski
Tytuł: ZASTOSOWANIE PAKIETU STATISTICA W ANALIZIE WYNIKÓW
BADAŃ SPOŁECZNYCH
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-916521-0-6
Liczba stron: 130
Rok wydania: 2001
Książka przedstawia zastosowanie pakietu STATISTICA w analizie badań
społecznych i psychologicznych. W sposób przystępny pokazuje podstawowe
kroki, jakie musi wykonać badacz w procedurze empirycznej i kolejne kroki
obliczeniowe, jakie powinien i może wykonać, by uzyskać wartościowe
rezultaty.

Autor: Katarzyna Popiołek (Redakcja)
Tytuł: CZŁOWIEK W SYTUACJI ZAGROŻENIA. KRYZYSY, KATASTROFY,
KATAKLIZMY (TOM 1)
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-909262-2-9
Liczba stron: 354
Rok wydania: 2001
Książka obejmuje zbiór 23 atrykułów empirycznych i teoretycznych na temat
katastrof, kataklizmów oraz kryzysów. Problematyka ta jest analizowana
zarówno od strony reakcji psychologicznych, jak i społecznych.
Zawartość tomu:
Zofia Ratajczak Oblicza ludzkiej zaradności Dariusz Doliński Ciemna strona
optymistycznych iluzji Zbigniew Spendel Podmiotowość jednostki a
katastrofa psychologiczna Maryla Goszczyńska Czy Polacy chcą być
mądrzy przed szkodą czyli o podejmowaniu decyzji ubezpieczeniowych Maria
Kliś Mechanizm międzypokoleniowej transmisji przemocy przejawianej wobec

rodziny Danuta Rode w pułapce destruktywnych przekonań czyli o
„zaprogramowaniu na życie we dwoje, za wszelką cenę” Hanna PrzybyłaBasista Decyzja o podjęciu mediacji w sytuacji kryzysu rozwodowego
Justyna Trepka-Starosta, Bernadetta Izydorczyk Kryzys wieku średniego i
jego wpływ na pełnienie ról społecznych Mieczysław Plopa Z badań nad
lękiem marynarzy w warunkach rejsu dalekomorskiego Irena Pilch, Renata
Rosmus Lekarze wobec reformy służby zdrowia reforma czy katastrofa?
Joanna Różańska-Kowal Sytuacje kryzysowe w pracy zawodowej i życiu
prywatnym psychologów Krystyna Surowiec Radzenie sobie ze stresem w
sytuacjach zagrożeń górniczych Agnieszka Pietrzyk Diagnoza: nowotwór
złośliwy – jak z tym żyć? Czy tak postawione pytanie może stać się pytaniem
naukowym? Wiesław Błaszczak Kryzys wywołany doświadczeniem realnego
zagrożenia życia jako szansa rozwoju Barbara Dobrzańska-Socha Trudne
rozmowy – wyobrażenie sytuacji własnej śmierci Renata Kleszcz-Szczyrba
Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po staracie współmałżonka
Jakub Kołodziej Sposoby przeżywania kryzysu jako źródło zagrożenia życia
ludzkiego. Badania młodzieży po próbach samobójczych Anna Wolska
Zabójstwo – różne oblicza zagrożeń Tomasz Maruszewski, Anna Maria
Stawiska Pamięć autobiograficzna po traumie Ryszard Studenski
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia katastrofą lub
kataklizmem Ryszard Makarowski Czynnik ludzki w katastrofach i
wypadkach lotniczych w lotnictwie cywilnym w Polsce w latach 1990-1999
Barbara Dolińska Łyżka miodu w beczce dziegciu, czyli o tym co dobrego
może wyniknąć z przeżycia kataklizmu Katarzyna Popiołek Deficyty
wsparcia społecznego w sytuacji klęski żywiołowej

Autor: Irena Heszen-Niejodek (Redakcja)
Tytuł: TEORETYCZNE I KLINICZNE PROBLEMY RADZENIA SOBIE ZE
STRESEM
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-916521-5-7
Liczba stron: 197
Rok wydania: 2001
Praca zawiera 8 artykułów poświęconych teoretycznym i klinicznym
problemom stresu oraz sposobu radzenia sobie. Omawiane są różne rodzaje
stresu, mechanizmy powstawania i zwalczania zjawiska.
Zawartość tomu:
Helena Sęk Potoczna wiedza o stresie a naukowe koncepcje stresu i
radzenia sobie
Zofia Ratajczak Stres przeklęty – stres błogosławiony. O psychologicznych
mechanizmach zaradności w sytuacjach zagrożenia Tadeusz Marian
Ostrowski Motywacja noetyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie
ze stresem Dorota Kubacka-Jasiecka Od stresu do kryzysu – kryzys
emocjonalny jako zagrożenie tożsamości Kazimierz Wrześniewski,
Małgorzata Guzowska Mechanizm obronny wyparcia a radzenie sobie ze
stresem: wybrane zagadnienia teorii i pomiaru Zygfryd Juczyński Zmaganie
się z przewlekłym bólem Tomasz Maruszewski, Monika Trajdos

Aleksytymia a ekspozycja na sytuacje stresowe Irena Heszen-Niejodek
Emocje, ocena poznawcza i strategie w procesie radzenia sobie

Autor: Aleksander Hauziński
Tytuł: MAPY POZNAWCZE ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA
ZAGROŻONEGO PRZESTĘPCZOŚCIĄ
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-916521-4-9
Liczba stron: 173
Rok wydania: 2001

Praca przedstawia problem przetwarzania informacji w przestrzeni mentalnej
człowieka. Omawia tło historyczne oraz najważniejsze kierunki badań
związane z tworzeniem przez ludzi mentalnych reprezentacji przestrzeni.
Praca przedstawia wyniki badań empirycznych nad tworzeniem map
mentalnych środowiska, w którym występuje wysokie ryzyko przestępczości.

Autor: Katarzyna Popiołek (Redakcja)
Tytuł: KRYZYSY KATASTROFY KATAKLIZMY. ZJAWISKA
WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI (TOM 2)
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN 83-920403-1-7
Liczba stron: 317
Rok wydania: 2003
Książka obejmuje rozważania 28 autorów na temat szerokiego spektrum
zagrożeń psychologicznych, z jakimi przychodzi się zmagać współczesnemu
człowiekowi. Omawiane są w niej również wyzwania, na które musi
adekwatnie odpowiedzieć teoria i praktyka psychologiczna. Zebrane artykuły
tworzą trzy grupy tematyczne. W pierwszej z nich wskazane są nowe
niepokojące zjawiska, jakie znalazły się w centrum uwagi opinii publicznej jak
np. terroryzm. W części drugiej omawiane są kryzysy psychologiczne, a w
części trzeciej dyskutowane są zagrożenia w środowisku pracy.
Zawartość tomu:
Zofia Ratajczak Zagrożenie. Między szokiem a depresją Grzegorz M. Opala
Prognozy demograficzne – sukces czy katastrofa Anna Sowińska Człowiek

w sytuacji zagrożenia ekonomicznego w świetle teorii stresu i kosztów
psychologicznych Anna Brytek Choroba XXI wieku czy choroba wieków?
Jadłowstręt psychiczny w dobie kultury współczesnej Eugenia Mandal
Wirtualna rzeczywistość i zagrożenia z nią związane Tadeusz Rotter
Psychologiczne aspekty katastrof i kataklizmów Damian Grabowski
Terroryzm polityczny. Próba charakterystyki psychologicznej zjawiska Teresa
Bielska Funkcjonowanie człowieka w roli zakładnika Katarzyna Popiołek,
Piotr T. Przytuła W cieniu dwóch wież Dorota Kubacka-Jasiecka Kryzysy
emocjonalne w przebiegu stresu chronicznego Ludmiła Zając Temporalne
przejawy sposobu przechodzenia kryzysu rozwojowego Marta Moritz
Dystans psychiczny wobec przeszłych doświadczeń warunkiem wyjścia poza
własne urazy emocjonalne Małgorzata Górnik-Durose Rola dóbr
materialnych w radzeniu sobie z kryzysami tożsamości – przegląd teorii i
badań Elżbieta Wilejto-Cierpisz Pojęcie kryzysu zdrowotnego i jak sobie z
nim radzić Barbara Dobrzańska-Socha Strategie radzenia sobie z kryzysem
związanym z utratą sprawności ruchowej Marianna Dąbrowska-Wnuk
Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako kryzys rozwojowy w życiu
mężczyzny Hanna Przybyła-Basista Rozwiązywanie konfliktów przez pary
małżeńskie w sytuacji rozwodowej Hanna Szczęsna Rozwód w rodzinie a
poziom samoakceptacji młodzieży Piotr Passowicz Przyszli interwenci
wobec ryzyka sytuacji trudnej – postawy deklarowane bezpośrednio po
usłyszeniu informacji o dokonaniu gwałtu Iwona Butmanowicz-Dębicka
Ucieczka w paranauki jako swoista strategia przetrwania Zbigniew
Żarczyński Zarządzanie paranoiczne i destruktywna krytyka jako generatory
stresu Agata Chudzicka, Bożena Makselon-Kowalska Zachowania
nieetyczne w środowisku pracy. Kontekst interpersonalny Stanisława
Steuden, Wiesława Okła Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca
ryzyko wypalenia zawodowego Joanna Korczyńska W kręgu nierealnej
pomocy – wsparcie społeczne osób wypalonych zawodowo Wiesława
Kołakowska Stres zawodowy służb mundurowych. Konsekwencje i
profilaktyka Anna Królikowska Samobójstwa wśród policjantów jako skutek
nieefektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi Agnieszka
Wilczyńska-Kwiatek Psychologiczny autoportret jednostki i przewidywanie
własnych zachowań zaradczych w sytuacji braku pracy Wanda Osikowska
Wybrane psychologiczne aspekty pracy z bezrobotnymi Elżbieta Turska
Zagrożenie regulacyjnej funkcji planów życiowych w sytuacji pozostawania
bez pracy

Autor: Bogdan Rożnowski, Adam Biela, Augustyn Bańka (Redakcja)
Tytuł: PRACA I ORGANIZACJAW PROCESIE ZMIAN
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
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Książka omawia problemy pracy i organizacji w procesie zmian, jakie
dokonują się współcześnie na trzech poziomach: 1 – zmian
makrostrukturalnych, 2 – zmian mikrostrukturalnych w kontekście
mikroorganizacji, biznesu, organizacji non-profit, sfery budżetowej, 3 – zmian
indywidualnych w postawach jednostek. Artykuły prezentowane w książce
napisane zostały przez najwybitniejszych polskich psychologów pracy i
organizacji. W pierwszej części książki umieszczone zostały trzy artykuły:
A. Biela Przedstawia koncepcję zgromadzeń agoralnych w odniesieniu do
zmian makrosystemowych i makrostrukturalnych. Autor analizuje zmiany,
które doprowadziły do upadku rządów autorytarnych w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej wskazując, że ich przyczyny są silnie związane z
fenomenem zgromadzeń agoralnych.
C. Noworol w swoim artykule zajmuje się problemem zmiany zachodzącej
w sytuacji przechodzenia ze świata edukacji do świata pracy. Wskazuje na
zmiany w życiu zawodowym, które zachodzą na współczesnym rynku pracy w
oraz na zjawiska towarzyszące temu
K. Markowski i Z. Zaleski skupiają swoją uwagę na zagadnieniu
ujmowanym przez teoretyków zarządzania jako kluczową dla rozwoju
gospodarczego kraju – innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

(MSP). Analizują organizacje działające w regionie lubelskim w aspekcie
podmiotowych jak i przedmiotowych uwarunkowań.
W drugiej części zamieszczone są cztery artykuły:
B. Rożnowski poświęcił swój artykuł zagadnieniu poczucia satysfakcji z
pracy i roli warunków pracy w jej kształtowaniu. Szczegółowej analizie poddał
sam mechanizm spostrzegania, w tym wzajemne zależności percepcji
różnych aspektów miejsca pracy w sytuacji, w której zmianie ulegają tylko
niektóre wymiary. Autor pokazał, że praca w nowej sytuacji wywołuje
spostrzeganie nie tylko zmian pozytywnych w aspektach, które w uległy
modyfikacji ale także rozszerza się na inne wymiary ale też, jakby dla
równowagi, zmiany negatywne w percepcji sytuacji pracy – pomimo braku
realnych podstaw do takich zmian.
A Bańka i K. Orłowski zajęli się zagadnieniem makiawelizmu i poczucia
samoskuteczności. Ich badania populacji nauczycieli wskazały na uboczny
skutek zmian systemu edukacji (zasad i procedur awansów zawodowych oraz
wymagań stawianych w pracy) na poczucie własnej skuteczności oraz
machiawelizm. Badani wskazują na potrzebę zmian w systemie edukacji,
które zniwelują znaczenie źródeł postaw makiawelicznych w edukacji.
J. Ślusarski wskazuje na konieczność zmian treści kształcenia i
doskonalenia zawodowego spowodowanego dynamicznymi zmianami sytuacji
pracy wywoływanymi przez postęp technologiczny. Treści edukacyjne,
zdaniem autora, powinny być ustalane na podstawie opisu stanowiska pracy,
które zajmą absolwenci.
St. Witkowski i J. Mesjasz poświęcają swoje opracowanie zagadnieniu
postaw pracowników wobec zmian. Wskazują, że pracownicy obawiają się
zamian z powodu zwiększenia niepewności, co do przyszłości, braku
poczucia wpływu, czy niepewności co do możliwości samorozwoju.
A. Bańka i A. Wołowska opisują zjawisko zmiany w relacjach między
organizacją a pracownikiem – dokonujące się na poziomie niepisanego
kontraktu psychologicznego. Jest to przejście od kontraktu relacyjnego do
transakcyjnego. Autorzy wskazują, że osoby, które zmiana organizacyjna
zaskoczyła w trakcie ich życia zawodowego, zdominowanego przez pracę w
wybranym zawodzie, jako centralną wartość w strukturze JA, mają tendencję
do kontynuowania identyfikacji swojej tożsamości z organizacją, w której są
aktualnie zaangażowani. Można uznać to za przejaw reakcji lękowej, w której
bronią się przed wyzwaniem na rzecz utrzymania status quo za wszelką cenę.
W trzeciej części zamieszczone są cztery artykuły:
M. Wołonciej skupił się na zmianach, które zachodzą w koncepcji pracy i
stosunku do niej w kulturze. Za nośnik znaczenia autor uznał język a w
szczególności przysłowia dotyczące pracy. Z dokonanej ich analizy wynika,
że doszliśmy do zjawiska „nierobotności” a człowiek pracujący jest zagrożony
zagubieniem sensu wykonywania pracy.
E. Kasprzak i J. Rajang jest formą raportu z badań nad zgodnością
oczekiwań wobec szkoleń ze strony pracowników i ich przełożonych. Według
autorek szkolenia są dopasowywane do potrzeb organizacji.
M. Łaguna zajęła się relacją między przekonaniami na temat JA u osób
bezrobotnych a ich gotowością do podjęcia pracy. Autorka przeprowadziła
badanie podłużne pokazując, jaki wpływ na znalezienie pracy po roku od
badań miały: ogólna samoocena, przekonanie o własnej skuteczności,
nadzieja na sukces i optymizm.

R. Stocki, K. Przybyło, J. Rączka, J. Kuś w artykule zatytułowanym
„asymetria racjonalności” zajęli się analizą map poznawczych, ilustrujących
zagadnienie odpowiedzialności.
Zawartość tomu:
ADAM BIELA Psychospołeczne uwarunkowania zmian makrostrukturalnych:
koncepcja zgromadzenia agoralnego CZESŁAW NOWOROL Tranzycja karier
młodzieży do przedsiębiorczości KRZYSZTOF MARKOWSKI, ZBIGNIEW
ZALESKI Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania oraz perspektywy
rozwoju i innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
województwa lubelskiego BOHDAN ROŻNOWSKI Spostrzeganie zmiany
środowiska pracy w organizacji: od szczegółu do ogółu AUGUSTYN BAŃKA,
KAROL ORŁOWSKI Makiawelizm jako czynnik wpływający na poczucie
samoskuteczności nauczycieli w warunkach zmiany organizacyjnej w
systemie edukacyjnym JANUSZ ŚLUSARSKI Analiza stanowiska pracy jako
podstawa doboru treści kształcenia i doskonalenia zawodowego w sytuacji
dynamicznych zmian technologicznych na przykładzie zawodu pilota i
lotniczej uczelni wojskowej JOANNA MESJASZ, STANISŁAW WITKOWSKI
Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany AUGUSTYN BAŃKA, AGATA
WOŁOWSKA Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy:
analiza typów przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę
MARIUSZ WOŁOŃCIEJ Cywilizacyjne przemiany koncepcji pracy:
współczesna kultura pracy i jej odzwierciedlenie w przysłowiach ELŻBIETA
KASPRZAK, JOANNA RAJANG Oczekiwania wobec szkoleń pracowniczych.
Perspektywa pracownika i perspektywa organizacji MARIOLA
ŁAGUNA
Zmiany przekonań dotyczących ja u osób bezrobotnych a podejmowane
przez nich działania RYSZARD STOCKI, KATARZYNA PRZYBYŁO,
JOLANTA RĄCZKA, JOANNA KUŚ Asymetria racjonalności w zarządzaniu

Autor: Katarzyna Popiołek, Augustyn Bańka (Redakcja)
Tytuł: KRYZYSY KATASTROFY KATAKLIZMY W KONTEKŚCIE
NARASTANIA ZAGROŻEŃ (TOM 3)
Format: B-5
Miejsce wydania: Poznań
ISBN: 978-83-920403-7-8
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2007
Dwadzieścia osiem artykułów prezentowanych w tej książce obejmuje cztery
grupy tematyczne. Pierwsza dotyczy zagrożeń w skali społecznej. Druga
omawia zagrożenia związane z presjami trendów kulturowych. Trzecia
przedstawia zagrożenia związane z pomocą i ratownictwem w sytuacjach
kryzysowych. Czwarta grupa tematyczna obejmuje przykłady poważnych
awarii technicznych, jakie miały miejsce w różnych częściach świata.
Zawartość tomu:
Mirosław Dubiel, Dariusz Taborowski Wybrane parametry przestępczości.
Województwo Śląskie Katarzyna Popiołek Świat otaczający w perspektywie
zagrożeń Agata Chudzicka-Czupała Człowiek w pułapce współczesnej
kultury i cywilizacji Antoni Wontorczyk Wpływ poczucia zagrożenia na
relacje pomiędzy tożsamością społeczną, orientacją na dominację i uznawane
wartości władz samorządów lokalnych Anna Sowińska Stres w sytuacji
ubóstwa Iwona Butmanowicz-Dębicka Poczucie zagrożenia a inercyjne

postawy społeczne Irena Pilch Makiaweliści w sieci społecznych powiązań
Małgorzata Dobrowolska Praca tymczasowa zagrożeniem dla pracy stałej?
Autonomia wyboru zatrudnienia tymczasowego jako kategoria różnicująca
pracowników Dorota Kubacka-Jasiecka Procesy „ucieleśniania Ja jako
zagrożenie tożsamości przetrwania Anna Brytek Zagrożenie życia?
Mechanizm błędnego koła w bulimii psychicznej Anna Brytek, Bernardetta
Izydorczyk Doświadczanie kryzysu emocjonalnego przez pacjentki z
zaburzeniami odżywiania się Justyna Trepka Starosta, Agnieszka
Roszkowska Kryzys tożsamości rodziny spowodowany brakiem posiadania
potomstwa biologicznego Maria John-Borys Zespół wypalenia u matek
wychowujących niepełnosprawne dziecko Joanna Mateusiak Rola
optymizmu w sytuacji zagrożenia spowodowanego chorobą przewlekłą
Maciej Janowski Temperament a zdrowotne korelaty regulacji lęku
Aleksandra Dzik Niepełnosprawność jako sytuacja potencjalnie kryzysowa.
Wsparcie społeczne drogą wyjścia? Irena Krupka-Matuszczyk Kryzysy,
katastrofy, kataklizmy – skutki emocjonalne, diagnozowanie i możliwości
terapii Karin Boege Sytuacje kryzysowe w pracy: „Ratowanie z wysokości”
Beata Basińska Postawy strażaków wobec pomocy psychologicznej Irena
Pilch Pomoc psychologiczna ofiarom wypadków w opinii studentów
psychologii Tadeusz Rotter Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych – skromni
bohaterowie akcji ratunkowych Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Piotr
Passowicz Możliwości zapobiegania rozwojowi PTSD u świadków katastrof
Elżbieta Turska, Jolanta Filipczyk Kryzys utraty pracy u osób o wysokich
kompetencjach zawodowych – a rola wsparcia w poszukiwaniu nowych szans
rozwoju zawodowego Krystyna Kmiotek, Dagmara Lewicka Sposoby
zapobiegania skutkom kryzysów w działalności biznesowej Zbigniew
Siemak, Krzysztof Rudzki Policja w systemie zarządzania kryzysowego
Jerzy Mikulik, Marcin Pawlik, Marek Blim Rola i znaczenie technicznych
systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych Kazimierz Lebecki
Poważne awarie przemysłowe – aspekty techniczne i psychologiczne
Zbigniew Spendel O pewnych niebezpieczeństwach nadużywania etykiet
zastępczych. Niespecyficzne Zmienne Zagregowane (NZZ) w badaniach
psychologicznych

Autor: Aneta Brzezicka, Izabela Krejtz (Redakcja)
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Monografia jest kompetentnym przeglądem najnowszych modeli
teoretycznych i metod badawczych psychopatologii poznawczej oraz
neuronauki poznawczej i klinicznej. Dzięki tej monografii Czytelnik będzie miał
okazję poznać postęp, jaki się dokonał w ostatnich latach w dziedzinie analizy
zaburzeń psychicznych dzięki zastosowaniu najnowszych metod
komputerowego badania procesów poznawczych oraz coraz lepszych metod
analizy psychofizjologicznej i neuroobrazowania pracy mózgu.
Zawartość tomu:
MONIKA
SUCHOWIERSKA
Deficyty
poznawcze
w
autyzmie:
Charakterystyka i mechanizmy powstawania IZABELA KREJTZ, ANNA
ORYLSKA, TOMASZ WOLAŃCZYK Deficyty procesów hamowania w ADHD i
ich konsekwencje MAGDALENA CZARNOCKA, IZABELA KREJTZ,
KRZYSZTOF KREJTZ Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z
zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym AGNIESZKA POPIEL, EWA
PRAGŁOWSKA Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) – specyfika
poznawcza i konsekwencje dla praktyki klinicznej i psychoterapii DOROTA
BEDNAREK Zaburzenia pamięci i uwagi u osób z dyslekcją ANETA

BRZEZICKA, ZOFIA RADZIKOWSKA Wpływ stanów euforycznych na
funkcjonowanie poznawcze – perspektywa neuropoznawcza SYLWIA
BEDYŃSKA, JOANNA DRESZER Konsekwencje
poznawcze
depresji
subklinicznej – powiązania mechanizmów postrzegania czasu i wnioskowania
generatywnego MATEUSZ GOLA Pomiędzy zaburzeniem obsesyjnokompulsywnym a fobią – anorexia nervosa – w ujęciu neurokognitywnym
ELŻBIETA GRESZTA Poznawcza podatność na depresję w okresie
dorastania
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W książce tej 28 artykułów porusza zagadnienia kryzysów, kataklizmów i
katastrof z psychologicznej perspektywy wykluczenia społecznego,
mechanizmów obronnych, zaburzeń psychicznych, relacji interpersonalnych,
dyskryminacji, wsparcia społecznego oraz manipulacji społecznych.
Zawartość tomu:
Iwona Butmanowicz-Dębicka, Marginalizacja i inercja – dwie formy
wykluczenia; Anna Sowińska, Poczucie alienacji w sytuacji wykluczenia
społecznego; Beata Laskowska, Gdyński Spinaker – jako przykład działań
zapobiegających wykluczeniu społecznemu; Małgorzata Dobrowolska, Ilona
Dudzik-Garstka, Aktywność na rynku pracy kobiet z poczuciem wykluczenia
społecznego. Na przykładzie osób opuszczających placówki penitencjarne i
matek powracających na rynek pracy; Dorota Kubacka-Jasiecka,
Obojętność wobec krzywdzonych – konteksty wykluczenia i obronność;
Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Piotr Passowicz, Próba modelowego ujęcia

mechanizmów wykluczenia ofiar przemocy; Piotr Passowicz, Małgorzata
Wysocka-Pleczyk, Ambiwalencja postaw wobec ofiar przemocy i jej związek
z wykluczeniem społecznym; Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata JanasKozik, Zaburzenia odżywiania – choroba czy sposób na życie? Anna BrytekMatera, Wizerunek kobiecego ciała w kontekście zaburzeń odżywiania;
Marek Krzystanek, Maria Sygut, Irena Krupka-Matuszczyk, Hikikomori –
cień miasta; Krzysztof Krysta, Irena Krupka-Matuszczyk, Przyczyny
nadużywania substancji psychoaktywnych przez osoby chore psychicznie;
Iwona Habuz, Osobowościowe i psychospołeczne wyznaczniki wychodzenia
z kryzysu psychologicznego u osób doświadczających przemocy w rodzinie;
Grażyna Mendecka, Wybitny twórca wobec kryzysów życiowych; Barbara
Dobrzańska-Socha, Przeżywanie sytuacji kryzysowej w świetle teorii NLP;
Renata Rosmus, Styl przywiązania a ocena przyczyn konfliktów w związkach
interpersonalnych; Anna Brytek-Matera, Bernadetta Izydorczyk, Kryzys
rodzinny w obliczu choroby. Psychologiczny profil rodzin dotkniętych
problemami jadłowstrętu psychicznego; Martyna Głuszek-Osuch, PTSD u
dzieci i młodzieży a więzi emocjonalne i postawy rodzicielskie w rodzinie;
Krystyna Balawajder, Jakie koszty płacą Polacy za życie na obczyźnie?
Wybrane problemy Polaków żyjących na emigracji w Belgii; Katarzyna
Popiołek, Bożena Gojny, Konflikt międzypokoleniowy w ramach organizacji.
Stan kompetencji społecznych i wzajemna percepcja generacji –35 i 50+;
Antoni Wontorczyk, Funkcjonalne zależności pomiędzy tożsamością
społeczną a dobrostanem jednostki w kontekście współczesnych zagrożeń w
środowisku pracy; Augustyn Bańka, Mobilność międzynarodowa jako kryzys
i zagrożenie tożsamości jednostki; Maria Jeżewska, Irena Leszczyńska,
Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu –
narastające zagrożenie społeczne; Tadeusz Rotter, Psychologiczne
problemy kolizji seryjnych (karamboli) na drogach; Ewa Wojtyna, Patrycja
Stawiarska, Percepcja wsparcia społecznego a uczestnictwo w terapii
poznawczo-behawioralnej u kobiet z rakiem piersi; Elżbieta Turska, Jolanta
Filipczyk, Zasoby własne oraz sieć wsparcia społecznego a perspektywy
zawodowe osób długotrwale bezrobotnych; Irena Pilch, Użyteczność
właściwości makiawelicznych w pracy zawodowej; Irena Pilch, Tomasz
Batruch, Makiawelizm i autorytaryzm a percepcja i ocena komunikatów o
cechach retoryki populistycznej; Agata Chudzicka-Czupała, Damian
Grabowski, Kryzys etyki pracy?
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Książka ta poświęcona jest poznawaniu różnych mechanizmów powstawania
kryzysów, sposobów ich rozwiązywania i ewentualnych prób przeciwdziałania.
Tom ten rozpoczynają rozważania natury filozoficznej zarysowujące kryzys w
ujęciu egzystencjalnym, irracjonalne sposoby obrony przed kryzysami, jakie
stosują społeczności, a także wieloaspektową analizę kłopotów z diagnozą
psychologiczną wskazującą na kontrowersje istniejące w tej sferze, co
prowadzi do smutnego wniosku, że i w tej dziedzinie mamy sytuację
kryzysową. Można rzec „medice cura te ipsum”. Druga część tomu ukazuje
wielostronnie źródła trudności lokujących się w obszarze pracy, tkwiące
zarówno w sferze zadaniowej jak i w osobowości człowieka pracującego, a
prowadzące do kryzysów obejmujących całe grupy społeczne. Znajduje się tu
także ciekawa propozycja przygotowywania studentów psychologii do roli
interwenta kryzysowego, będącego nie tylko osobą wspierającą ludzi w
kryzysie, ale także rodzajem menedżera zmian społecznych. Część tę
zamyka analiza przyczyn i konsekwencji odrzucania etyki pracy, które to
zjawisko pojawiło się pod koniec XX-go wieku i stanowi mechanizm

adaptacyjny do zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i
technologicznych. W części trzeciej ukazane zostały zarówno mechanizmy
prowadzące do powstawania katastrof, jak i trudności zapobiegania im. Ich
zaistnienie jest zawsze sytuacją znajdującą szeroki oddźwięk społeczny i
zagraża wizerunkowi firm, których działanie było powodem zaistniałego
nieszczęścia. Dowiemy się tu właśnie, jak można zachować dobrą reputację
organizacji wychodząc w tych trudnych chwilach naprzeciw potrzebom
społeczności i wykazując pełną odpowiedzialność za konsekwencje
katastroficznego wydarzenia. Tom zamykają artykuły poświęcone okresowi
starości. Autorzy ukazują tu zarówno niedostatki związane z tym etapem
życia, jak i czynniki, które sprzyjają pokonaniu kryzysu wieku podeszłego.
Zawartość tomu:
Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk Egzystencjalne ujęcie sytuacji
człowieka w kryzysie globalnym; Wiesław Sztumski Ucieczka
w
irracjonalność jako sposób na przezwyciężanie kryzysów i przeżycie we
współczesnym środowisku życia; Piotr Szałek Nie ma żartów z filozofią...,
czyli o postmodernizmie w diagnozie psychologicznej; Agata ChudzickaCzupała, Maciej Janowski Realizacja wartości związanych z pracą i konflikt
między wymogami roli zawodowej oraz rodzinnej jako źródło kryzysu
jednostki; Jakub Paliga, Irena Krupka-Matuszczyk Czy utrata pracy sprzyja
terapii pacjenta nerwicowego; Dorota Kubacka-Jasiecka Interwencja
kryzysowa w społeczności. Nowe zadania i szanse dla absolwentów
psychologii; Irena Pilch Makiawelizm a skuteczność działań; Krystyna
Balawajder, Katarzyna Popiołek Eskalacja zaangażowania w działania nie
przynoszące oczekiwanych skutków; Iwona Butmanowicz-Dębicka
Czas wrogiej dorosłości – źródło kryzysów jednostkowych; Augustyn Bańka
Zerwana ciągłość etyki pracy i triumf psychologii nicnierobienia; Ryszard
Studenski Ciemna strona techniki i człowieka; Piotr Przytula Rola RP w
sytuacjach
kryzysowych;
Piotr
Szałek
Poznawczo-behawioralna
psychoterapia zaburzeń osobowościowych borderline; Igor Pietkiewicz
Konflikt paradygmatów – problemy związane z wyborem dostępnych na rynku
sposobów leczenia; Ewa Wojtyna Irracjonalne myślenie a depresyjność i
poziom dystresu u chorych na cukrzycę; Katarzyna Popiołek, Krystyna
Balawajder Postawy studentów wobec grup wykluczonych; Iwona
Butmanowicz-Dębicka Dynamizm czy wykluczenie?; Irena Leszczyńska,
Maria Jeżewska Czy wiek późnej dorosłości to kryzys indywidualny i
społeczny?; Jolanta Życińska, Maciej Januszek Poczucie sensu życia w
kolejnych etapach okresu dorosłości: poszukiwanie jego uwarunkowań wśród
osób starszych; Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Janas-Kozik,
Marek Krzystanek Zaburzenia psychiczne u kobiet w wieku podeszłym
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Artykuły zebrane w niniejszym tomie zostały opracowane przez autorów
reprezentujących różne specjalności psychologiczne. Podzielone one zostały
one na siedem grup tematycznych. W grupie pierwszej, zatytułowanej
Kryzysy, katastrofy i kataklizmy jako atrybut współczesnej cywilizacji,
znalazły się artykuły przedstawiające zarówno uniwersalny wymiar tego
zjawiska, jak i jego współczesne cechy charakterystyczne. W grupie drugiej
zatytułowanej Kryzysy ekonomiczne, bieda i wykluczenie jako dramat
jednostek i grup społecznych zebrane zostały artykuły pokazujące
wyzwanie, jakie rzuca jednostkom i społeczeństwom współczesna ekonomia i
polityka gospodarcza. Artykuły te omawiają kwestie ekonomii, biedy i
wykluczenia społecznego zarówno w wymiarze warunkujących je
mechanizmów psychologicznych, jako i społeczno-ekonomicznych. W grupie
trzeciej zatytułowanej Praca, zawód i bezrobocie jako wymiary kryzysu
cywilizacji omawiane są coraz bardziej katastrofalne w wymiarze
jednostkowym, społecznym i międzynarodowym skutki turbulencji na rynku
pracy. W części czwartej zatytułowanej Starość i starzenie się jako oblicze
kryzysu cywilizacji znalazły się artykuły omawiające problemy
demograficznej związane ze starzeniem się społeczeństw w perspektywie

mechanizmów i skutków psychologicznych. W części piątej, zatytułowanej
Emigracje i przemieszczenia przestrzenne, zamieszczone zostały artykuły
pokazujące skalę psychologiczną, społeczną i międzynarodową problemu
współczesnej „wędrówki ludów”. W szóstej grupie tematycznej zatytułowanej
Narastanie nowych zagrożeń cywilizacyjnych przedstawiono problemy
wyłaniających się nowych zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi są różne formy
terroryzmy. W ostatniej grupie tematycznej, zatytułowanej Strategie i
techniki zwalczania psychologicznych skutków kryzysów i katastrof,
zebrano artykuły przedstawiające możliwe środki zaradcze, pozwalające na
radze- nie sobie z zaistniałymi już trudnościami, a także mogące
przygotowywać obronę przed niekorzystnymi efektami rozwoju cywilizacji.

Zawartość tomu:
Tadeusz Rotter Psychologiczne aspekty katastrof i kataklizmów Ryszard
Studenski Ciemna strona techniki i człowieka Małgorzata Górnik-Durose
Rola dóbr materialnych w radzeniu sobie z kryzysami tożsamości – przegląd
teorii i badań Anna Sowińska Człowiek w sytuacji zagrożenia
ekonomicznego w świetle teorii stresu i kosztów psychologicznych Elżbieta
Turska Zagrożenie regulacyjnej funkcji planów życiowych w sytuacji
pozostawania bez pracy Anna Sowińska Stres w sytuacji ubóstwa Iwona
Butmanowicz-Dębicka Marginalizacja i inercja – dwie formy wykluczenia
Dorota Kubacka-Jasiecka Obojętność wobec krzywdzonych – konteksty
wykluczenia i obronność Anna Królikowska Samobójstwa wśród policjantów
jako skutek nieefektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
Stanisława Steuden, Wiesława Okła Poczucie sensu życia jako zmienna
modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego Małgorzata Dobrowolska
Praca tymczasowa zagrożeniem dla pracy stałej? Autonomia wyboru
zatrudnienia tymczasowego jako kategoria różnicująca pracowników
Mieczysław Plopa Z badań nad lękiem marynarzy w warunkach rejsu
dalekomorskiego Krystyna Surowiec Dynamika emocji w sytuacjach
górniczych zagrożeń zawałowych na przykładzie ratowników Augustyn
Bańka Zerwana ciągłość etyki pracy i triumf psychologii nicnierobienia Irena
Leszczyńska, Maria Jeżewska Czy wiek późnej dorosłości to kryzys
indywidualny i społeczny? Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata JanasKozik, Marek Krzystanek Zaburzenia psychiczne u kobiet w wieku
podeszłym Jolatna Życińska, Maciej Januszek Poczucie sensu życia w
kolejnych etapach okresu dorosłości: poszukiwanie jego uwarunkowań wśród
osób starszych Augustyn Bańka Mądre starzenie się i szczęśliwa
długowieczność a prawidłowość postaw w okresie dorastania oraz dorosłości
Krystyna Balawajder Jakie koszty płacą Polacy za życie na obczyźnie?
Wybrane problemy Polaków żyjących na emigracji w Belgii Augustyn Bańka
Mobilność międzynarodowa jako kryzys i zagrożenie tożsamości jednostki
Damian
Grabowski Terroryzm polityczny. Próba charakterystyki
psychologicznej zjawiska Teresa Bielska Funkcjonowanie człowieka w roli
zakładnika Katarzyna Popiołek, Piotr T. Przytuła W cieniu dwóch wież
Ryszard Studenski Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia
katastrofą lub kataklizmem Irena Krupka-Matuszczyk Kryzysy i katastrofy –

skutki emocjonalne, diagnozowanie i możliwości terapii Małgorzata
Wysocka-Pleczyk, Piotr Passowicz Możliwości zapobiegania rozwojowi
PTSD u świadków katastrof Krystyna Kmiotek, Dagmara Lewicka Sposoby
zapobiegania skutkom kryzysów w działalności biznesowej Wiesław
Sztumski Ucieczka w irracjonalność jako sposób na przezwyciężanie
kryzysów i przeżycie we współczesnym środowisku życia Krystyna
Balawajder, Katarzyna Popiołek Eskalacja zaangażowania w działania nie
przynoszące oczekiwanych skutków Iwona Butmanowicz-Dębicka
Dynamizm czy wykluczenie? Indywidualne strategie adaptacyjne
mieszkańców wsi Zawoja Katarzyna Popiołek Deficyty wsparcia
społecznego w sytuacji klęski żywiołowej
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Artykuły zebrane w niniejszym tomie zostały opracowane przez autorów
reprezentujących różne specjalności psychologiczne. Podzielone one zostały
one na sześć grup tematycznych. W grupie pierwszej, zatytułowanej
Zagrożenia jako zjawisko współczesnej cywilizacji, znalazły się artykuły
przedstawiające uniwersalny wymiar poczucia zagrożenia we współczesnym
świecie. W grupie drugiej zatytułowanej Choroba i umieranie w
perspektywie zagrożeń współczesnej cywilizacji zebrane zostały artykuły
pokazujące psychologiczny wymiar kryzysu zdrowotnego i dramat ludzi w
obliczu śmierci i umierania. W grupie trzeciej zatytułowanej Mechanizmy
psychologiczne postrzegania, ujawniania się, i przezwyciężania
zagrożeń cywilizacyjnych omawiane są mechanizmy percepcji i radzenia
sobie ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, takimi jak konflikty
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