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Strukturalny i funkcjonalny kryzys  

w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży 

dr hab. Błażej Smykowski prof. UAM, prodziekan ds. studenckich Wydziału 

Psychologii  i Kognitywistyki UAM Poznań. Autor książki „Psychologia kryzysów 

w kulturze rozwoju dzieci i młodzieży”. Współautor 3 książek w tym „Psychologiczne 

portrety człowieka”. Współredaktor książek „Dziecko wśród rówieśników i dorosłych”, 

„Dziecko w zabawie i świecie języka”. Ma w dorobku ponad 80 artykułów naukowych 

i rozdziałów w książkach. Interesuje się ewolucją kulturową i rozwojem. Animator 

licznych działań środowiskowych. Prowadzi zajęcia edukacyjne i profilaktyczne 

z zakresu niepowodzeń i trudności szkolnych.  

Teoria kryzysów ma szczególne znaczenie dla praktyki wychowawczej. 

Stanowi podstawę, postulowanej przed laty przez L.S. Wygotskiego, 

pedagogiki okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Autor 

wystąpienia dzieli kryzysy na strukturalne i funkcjonalne. W schemacie 

rozwoju następują one po sobie naprzemiennie. Pierwsze, odkryte i opisane 

przez L.S. Wygotskiego, dotyczą przekształceń wewnętrznych, przestrajania 

się systemu psychofizycznego, czego wtórnym skutkiem jest czasowe 

pogorszenie się relacji dziecka z jego otoczeniem. Drugie odkryte i opisane 

przez E.H. Eriksona, dotyczą realnych konfliktów rozgrywających się 

cyklicznie między formującym się systemem psychofizycznym człowieka, 

a jego społeczno-historyczną sytuacją. W każdym z obu typów kryzysu 

naturalna i kulturowa linia rozwoju pozostają ze sobą w innego typu 

związkach. Dynamiczne interakcje w jakie ze sobą wchodzą tworzą zarówno 

nowe szanse dla kulturowego rozwoju, jak i stanowią dla niego zagrożenie.  
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Structural and functional crisis in cultural development 

of children and youth 

The theory of crisis has a significant meaning for educational practice. It is 

a base for the pedagogic of crisis in cultural development of children and 

youth postulated years ago by L.S. Wygotski. The author of the speech divides 

structural and functional crisis, which in the line of development appear 

alternately. Structural crisis discovered and described by L.S. Wygotski 

concerns internal transformations, and adaptations in the psychophysical 

system which in turn results in a temporary deterioration of the child’s 

contact with its surrounding. The phenomenon of functional crisis which was 

investigated by E.H. Erikson regards real conflicts taking part between the 

child’s cyclically forming psycho-physical system and his socio-historical 

context. In these crisis, both the natural and cultural line of development 

remains in a varied relationship. Dynamic interaction between these lines 

create new opportunities for cultural development, but also pose a threat.  
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Zastosowanie neuronauki i nowych technologii 

w diagnozowaniu i terapii zaburzeń lękowych 

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS, Instytut Psychologii, Wydział 

Psychologii i Prawa w Poznaniu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

Wysoka zachorowalność oraz duże koszty społeczne zaburzeń lękowych, 

jak również niska dostępność specjalistycznej opieki  sprawiają, iż istnieje 

potrzeba wzmożonych badań, które umożliwią zwiększenie efektywności 

procesu diagnozy i terapii problemów lękowych. Na wykładzie omówione 

zostaną wyniki badań rzucających nowe światło na klasyfikację zaburzeń 

lękowych oraz wskazujących możliwości wykorzystania narzędzi neuronauki 

w procesie ich diagnozowania i terapii. Wykład będzie ponadto okazją do 

refleksji nad tym jak wspomóc terapię problemów lękowych korzystając 

z nowych technologii, a w szczególności wirtualnej rzeczywistości, agentów 

konwersacyjnych (ang. chat bots), aplikacji mobilnych i psychoterapii on-line.  
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Czy GSR Biofeedback może być nową formą interwencji 

terapeutycznej dla osób z rozpoznaniem schizofrenii? 

Renata Markiewicz, renata.markiewicz@umlub.pl, Zakład Pielęgniarstwa Psychia-

trycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Beata Dobrowolska, beata.dobrowolska@umlub.pl, Zakład Rozwoju Pielęg-

niarstwa, Uniwersytet, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Schizofrenia to choroba o nawrotowym przebiegu. Deficyty poznawcze, 

które powoduje wymagają wielokierunkowych interwencji, farmakologicznych 

i rehabilitacyjnych. Obecnie, zainteresowania kierują się na mechanizmy 

neuronalne, które jako fizjologiczne markery umożliwiają ich diagnozowanie. 

Wśród różnych form neuroterapii na popularności zyskuje Biofeedback (BF), 

nieinwazyjna metoda, która poprzez wykorzystanie sprzężenia zwrotnego 

między stanem psychicznym pacjenta, a czynnością neurofizjologiczną 

umożliwia świadome kontrolowanie funkcji psychicznych i fizjologicznych.  

Celem badań była ocena poziomu funkcjonowania poznawczego i społecz-

nego pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu narzędzi 

klinicznych, testów psychologicznych, QEEG Biofeedback oraz zmian w aktyw-

ności neurotropowego czynnika BDNF w surowicy badanych i potencjałów 

wywołanych zależnych od zdarzenia (ERP). 

Do badań zakwalifikowano losowo wybranych mężczyzn z rozpoznaniem 

schizofrenii. Gr. R stanowili pacjenci, wobec których stosowano standardowy 

program rehabilitacyjny, Gr. BF pacjenci, wobec których stosowano treningi 

GSR Biofeedback (GSR-BF). Obie grupy poddano analizie porównawczej 

w odstępie 3 m-cy w oparciu o przyjęte narzędzia badawcze, zgodnie 

z założeniami eksperymentu.  

Porównywalne efekty w wielkości zmian uzyskano w zakresie wszystkich 

zmiennych zależnych, za wyjątkiem neurotropowego czynnika BDNF oraz 

własnej skuteczności, które uległy wyraźnej poprawie wśród pacjentów 

wobec, których realizowana była terapia GSR-BF. 

GSR-BF może być nową formą interwencji terapeutycznej dla osób z roz-

poznaniem schizofrenii, alternatywnym rozwiązaniem standardowej rehabilitacji. 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia –  

aspekty teoretyczne i praktyczne”, 27 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

18 

Can GSR Biofeedback become a new form of therapeutic 

intervention in patients diagnosed with schizophrenia? 

Schizophrenia is a disease of a recurrent course. Cognitive deficits caused by 

schizophrenia require multidirectional actions in the form of pharma-

cological treatment and rehabilitation. Currently the focus is on neuronal 

mechanisms which, being physiological markers, maybe used to diagnose 

these deficits. Amongst various forms of neurotherapy, Biofeedback is 

gaining in popularity. It is a non-invasive method which uses the feedback 

between the patient’s mental condition and the neurophysiological function 

for the deliberate control of mental and physiological functions. 

The aim of the study was to evaluate the level of cognitive and social 

functioning in schizophrenia patients using clinical tools, psychological 

tests, QEEG, changes inthe brain-derived neurotrophic factor (BDNF) activity 

in subjects’ serum and in event-related potentials (ERP). 

Randomly selected men diagnosed with schizophrenia were enrolled in the 

study. Gr.R consisted of patients in whom a standard rehabilitation 

programme was used, while Gr.B fincluded patients who were subjected to 

Biofeedback training. Both groups underwent comparative analysis at a 3 

month interval based on adapted research tools in accordance with 

experimental assumptions.  

The comparable effects in the level of change were achieved for all 

dependent variables, except for the neurotrophic factor BDNF and self-

efficacy, which improved noticeably in patients undergoing the Biofeedback 

therapy. 

The research shows that this form of therapy can be a new method 

therapeutic intervention in patients diagnosed with schizophrenia, 

representing an alternate approach to standard rehabilitation. 
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Hemofobia a transfuzja –  

cierpienie z bólu i ze strachu przed widokiem krwi 

Aleksandra Janusz, ola.janusz@vp.pl, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska 

Joanna Janusz, ola.janusz@edu.sum.pl, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska 

Zdzisława Kondera-Anasz, zanasz@edu.sum.pl, Katedra i Zakład Immunologii 

i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 

Sosnowiec, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska  

Celem pracy było zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia u biorców 

składników krwi niepożądanych objawów klinicznych związanych z hemofobią.   

Hemofobia to fobia specyficzna dotycząca az 30% populacji. Polega ona 

na strachu przed widokiem, pobieraniem i badaniem krwi oraz wszystkim, co 

ma z nią związek. Może prowadzić do  wystąpienia takich objawów psycho-

somatycznych jak: niepokój, zawroty głowy, nudności i wymioty, zaburzenia 

widzenia i słyszenia, bladnięcie, szczękościsk, a także nadmierna potliwość. 

Mogą one wystąpić już w pierwszych sekundach przetaczania składnika krwi. 

Jest jedyną fobią, w której pod wpływem kontaktu z lękotwórczym bodźcem 

dochodzi do zwolnienia rytmu serca oraz spadku ciśnienia krwi i  omdlenia 

wazowagalnego. Ponadto jako jedna z nielicznych fobii może mieć podłoże 

genetyczne. Pomimo, że hemofobia po raz pierwszy została opisana już 

w 1858 roku przez Georga Balfour’a, to obecnie podczas transfuzji krwi nie 

uwzględnia się możliwości jej wystąpienia.  

U pacjentów, którym planuje się przetoczenie krwi nie przeprowadza się 

wywiadu medycznego, mogącego stwierdzić występowanie hemofobii. Pojawienie 

się u pacjenta objawów klinicznych związanych z widokiem przetaczanej krwi 

zmusza do przerwania transfuzji, co uniemożliwia dalsze leczenie i może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.                       

Przeprowadzenie wywiadu medycznego pod kątem hemofobii przed 

transfuzją krwi, a także zasłonięcie pojemnika z krwią osłoną w kolorze 
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innym niż czerwony, może zapobiec wystąpieniu u pacjenta niepożądanych 

reakcji poprzetoczeniowych spowodowanych tą hemofobią.    

Hemophobia and transfusion –  

suffering from pain and fear of seeing blood 

The aim of the study was to draw attention to the possibility of recipients of 

blood components developing undesirable clinical symptoms associated with 

haemophobia. 

Hemophobia is a specific phobia affecting up to 30% of the population. It 

involves fear of seeing, taking and testing blood, and everything that has to 

do with it. It can lead to the appearance of psychosomatic symptoms such as 

anxiety, dizziness, nausea and vomiting, visual and hearing disturbances, 

pallor, clarity, and excessive sweating. They may occur in the first seconds of 

blood transfusion. It is the only phobia in which under the influence of 

contact with an anxiety-stimulating stimulus, the heart rhythm is slowed 

down, as well as a drop in blood pressure and vasovagal syncope. In addition, 

as one of the few phobias it can have a genetic background. Although 

hemophobia was first described in 1858 by Georg Balfour, the possibility of 

its occurrence is not taken into account during blood transfusions. 

Patients planning a blood transfusion do not have a medical history of 

hemophobia. The appearance of clinical symptoms associated with the view 

of the transfused blood forces the patient to stop the transfusion, which 

prevents further treatment and may pose a threat to the health and even life 

of the patient. 

Medical history of haemophobia prior to blood transfusion, as well as 

covering the blood container with a non-red shield may prevent the patient 

from having transfusion-related adverse reactions due to this haemophobia. 
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Praca terapeutyczna z pacjentami w trakcie pandemii – 

podejście poznawczo behawioralne w leczeniu objawów, 

lęku, traumy i depresji 

Paulina Wróbel, phebe@onet.pl, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, 

Uniwersytet Jagielloński 

Pandemia COVID-19 wywołała ogólnoświatowy kryzys, wywierający silny 

wpływ na fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty życia człowieka. Liczne 

badania pokazują, że objawy lęku, depresji czy przebytej traumy są obecnie 

znacznie częściej obserwowane niż w ubiegłych latach – dotyczy to 

zwłaszcza osób młodych i w podeszłym wieku; dzieci uczących się w domu; 

ludzi, którzy stracili źródło utrzymania oraz pacjentów z diagnozą innych niż 

COVID chorób somatycznych i psychicznych. Doświadczenie zdarzenia, które 

prowadzi do śmierci lub zagraża fizycznej integralności własnej albo bliskich 

osób, jak również rana spowodowana traumatycznym czynnikiem, który 

niesie za sobą trudny do zniesienia i bolesny efekt emocjonalny jest 

odpowiedzialne za kształtowanie dysfunkcyjnych schematów myślenia 

i zachowania, które często prowadzą do rozwoju objawów zaburzeń psy-

chicznych. Praca terapeutyczna jest istotnym czynnikiem mogącym poprawić 

ich jakość życia i zminimalizować wpływ tych doświadczeń. Terapia 

poznawczo-behawioralna jest uznaną i skuteczna metoda leczenia zaburzeń 

psychicznych. Jest to podejście ustrukturalizowane, skupione na teraźniej-

szości i nakierowane na rozwiązanie problemu oraz poprawę jakości życia 

pacjenta. W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione techniki terapeutyczne 

dostosowane do obecnych potrzeb pacjentów z uwzględnieniem podejścia 

ACT i EMDR. 
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Working with patients during pandemic –  

CBT for anxiety, trauma and depression symptoms 

The COVID-19 pandemic has created global crisis strongly influencing 

physical, psychological and social aspects of human life. Many studies show 

that higher levels of  anxiety, depression or trauma symptoms are observed 

compared with previous studies, especially in young and old people 

populations, children learning in home, people who lost income and patients 

with other than COVID medical conditions and psychiatric disorders. 

Experiencing event that involves actual or threatened death or serious 

injury; threat to one's physical integrity, witnessing an event that involves 

the above experience by a family member or close associate as well as 

psychical posttraumatic injury that can result in unbearable and painful 

emotional problems is responsible for creating dysfunctional patterns of 

thinking and behavior, which often lead to symptoms of psychiatric 

disorders. Psychotherapy is an important factor that can improve their 

quality of life and minimize the negative impact of disease on their mental 

health. CBT is is recommended and effective method of treating psychiatric 

disorders. It is a structured  approach focused on presence, problem solving 

and improving patient’s quality of life. This presentation shows 

therapeutical techniques adjusted to present patient’s needs including SCT 

and EMDR therapy. 
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Psychoza według Carla Gustava Junga i Jacquesa Lacana 

– studium porównawcze teorii inspirowanych myślą 

Sigmunda Freuda 

Jan Kornaj, kornajjan@gmail.com, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza, www.amu.edu.pl 

Celem pracy było zidentyfikowanie różnic i podobieństw między teoriami 

psychozy Carla Gustava Junga i Jacquesa Lacana oraz postawienie hipotez na 

temat przyczyn tych podobieństw i różnic. Badanie przeprowadzono 

wykorzystując perspektywę komparatystyki kulturowej przy pomocy metody 

analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody porównawczej. Jako kryteria 

porównania przyjęto teorię psychozy Freuda oraz poziomy patogenetycznego 

modelu klinicznego: poziom opisowy, poziom patomechanizmów, poziom 

patogenezy. Na początku pracy przedstawiono kontekst kształtowania się 

teorii psychologii analitycznej Junga oraz psychoanalizy Lacana. Następnie 

zrekonstruowano ogólne założenia teoretyczne oraz teorie psychozy Freuda 

oraz Junga i Lacana. Korzystając z metody porównawczej zestawiono ze sobą 

teorie psychozy Junga i Lacana, identyfikując podobieństwa i różnice między 

nimi. W końcowej części pracy postawiono hipotezy dotyczące przyczyn 

zidentyfikowanych podobieństw oraz różnic. Wnioski płynące z badania 

wskazywały na  to, jak bardzo różne sposoby rozumienia zjawisk psychicz-

nych mogą wywodzić się z tego samego źródła, podkreślały wagę kontekstu 

kulturowo-społecznego dla rozwoju i kształtowania się teorii, a także 

zaznaczały istnienie wspólnego dla obu autorów wymiaru rozumienia 

symptomów psychozy jako mających określony sens. 
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Psychosis according to Carl Gustav Jung and Jacques 

Lacan – a comarative study of theories inspired 

by Sigmund Freud’s thought 

The aim of this paper was to understand the differences and similirarities 

between theories of psychosis of Carl Gustav Jung and Jacques Lacan  and to 

propose causal hypotheses of identified differences and similarities. Study 

was conducted within the cultural comparatystics framework with the use of 

literature review method and comparative method. As comparison criteria 

were selected Freud’s psychosis theory and levels of pathognetic clinical 

model: descriptive level, level of pathomechanisms and level of patho-

genesis.  In the beginning of a study, a context of development of jungian 

analtycal psychology and lacanian psychoanalysis was presented. In the next 

step, general theoretical foundations and psychosis theories of Sigmund 

Freud, Carl Gustav Jung and Jacques Lacan were reconstructed. Using the 

comprative method, theories of Carl Gustav Jung and Jacques Lacan were 

compared to each other to identify differences and similarities between 

them. In the final part of the study, causal hypotheses of identified 

differences and similarities were proposed. Conclusions from the study were 

concerning the level of diversity between two theories derived from the same 

source, were pointing out the importance of sociocultural context on the 

development and shape of the teories and were stressing common, for both 

Jung and Lacan way of understanding psychotic symptoms as meaningful.  
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Specyfika przebiegu psychoterapii grupowej seniorów 

Monika Kisielewska, m.kisielewska@uwb.edu.pl, Zakład Psychologii, Wydział Nauk 

o Edukacji, Uniwersytet w Białystoku, www.noe.uwb.edu.pl 

Wiesław Magnuszewski, wieslaw.magnuszewski@gmail.com, Centrum Zdrowia 

Psychicznego „Leszczynowa”, www.leszczynowa.pl 

Seniorzy, którzy podejmują pracę nad sobą w toku psychoterapii grupowej , 

mogą bardziej zintegrować swoje Ja, lepiej przystosować się do wyzwań 

ostatniej fazy życia, uporać się z nierozwiązanymi wcześniej konfliktami, 

a przede wszystkim zmienić swoje relacje z innymi. Udowodniono bowiem, że 

możliwe jest zmienianie siebie i poszerzanie swojego potencjału również 

w późnych latach życia. Jednak swoistość funkcjonowania osób w okresie 

późnej starości w specyficzny sposób naznacza grupowy proces tera-

peutyczny. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie charakterystycznych 

zjawisk towarzyszącym podejmowaniu psychoterapii grupowej przez osoby 

w wieku senioralnym na podstawie doświadczeń pracy Centrum Zdrowia 

Psychicznego „Leszczynowa” w Białymstoku. Opisana jest specyfika organi-

zacji procesu leczenia, etapu naboru i kwalifikacji do grupy, settingu,  relacji 

terapeutycznej, faz rozwoju grupy, procesów i zjawisk grupowych. Podsu-

mowanie zawiera szereg praktycznych wskazań dla psychoterapeutów 

pracujących z tą grupą wiekową pacjentów.  
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The specificity of the course of group psychotherapy 

of seniors 

Seniors who start working on themselves in the course of group 

psychotherapy can integrate their self more, better adapt to the challenges of 

the last phase of life, deal with previously unresolved conflicts and, above 

all, change their relationships with others. It has been proven that it is 

possible to change oneself and expand one's potential also in later years of 

life. However, functioning of seniors in a specific way determines the group 

therapeutic process. The aim of the presentation is to show the characteristic 

phenomena accompanying the undertaking of group psychotherapy by 

people of senior age, based on the work experience of the "Leszczynowa" 

Mental Health Center in Białystok. The specificity of the organization of the 

treatment process, the stage of recruitment and qualification to the group, 

setting, therapeutic relationship, stages of group development, processes 

and group phenomena are described. The summary include a number of 

practical recommendations for psychotherapists working with this age group 

of patients. 
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Struktura doznań stresowych kobiet i mężczyzn 

z rozpoznaniem zespołu depresyjnego  

podczas epidemii COVID-19 

Anna Mazur, anna.mazur@wsei.lublin.pl, Laboratorium Psychoprofilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 

www.wsei.lublin.pl 

Pandemia COVID-19 została uznana przez WHO za stan zagrożenia 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, ponieważ wywarła znaczący  

wpływ na zdrowie fizyczne milionów ludzi na całym świecie oraz przyczyniła 

się do wystąpienia poważnych problemów psychologicznych, które u wielu 

osób pojawiły się w reakcji na chroniczny stres. Na negatywne konsekwencje 

w sferze zdrowia psychicznego narażeni są w szczególności  pacjenci 

z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych. Istnieją także przesłanki sugerujące, 

iż podatność na oddziaływanie czynników generujących stres jest zależna od 

płci. Jednak podczas transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 nie analizowano 

dotąd struktury stresu kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem depresji. Dążąc do 

uzupełnienia powyższego obszaru wiedzy zaplanowano badania ukierun-

kowane na określenie struktury doznań stresowych osób dorosłych cierpiących  

na zaburzenia depresyjne w zależności od płci.  

Badania przeprowadzono w dwóch 48-osobowych grupach kobiet i mężczyzn 

za pomocą Kwestionariusza KPS. Analizy statystyczne wykonano w programie  

IBM SPSS 26 z wykorzystaniem procedur wchodzących w skład modelu OML.  

Uzyskano istotny statystycznie silny efekt główny płci,  F(1, 46) = 82,59;  

p = 0,001; ŋ2 = 0,19 oraz słaby efekt interakcji struktury doznań stresowych 

i płci, F(2, 45) = 3,86; p = 0,022; ŋ2 = 0,02.  

Otrzymane dane mogą zostać wykorzystane do opracowania interwencji 

psychoprofilaktycznych wspierających funkcjonowanie osób z rozpoznaniem 

depresji podczas występującej epidemii. 
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The structure of stress experiences of men and women 

diagnosed with depressive syndrome  

during the COVID-19 epidemic 

The COVID-19 pandemic has been recognized by the WHO as a public health 

emergency of international excent because it has had a significant impact on 

the physical health of millions of people around the world and has created 

serious psychological problems that many people experienced in response to 

chronic stress. Patients diagnosed with mental disorders are particularly 

exposed to negative consequences in the area of mental health. There are 

also indications that susceptibility to stress-generating factors is gender-

dependent. However, the stress structure of women and men diagnosed with 

depression has not yet been analyzed during the transmission of the SARS-

CoV-2 coronavirus. In order to complete the above-mentioned area of 

knowledge, research was planned aimed at determining the structure of 

stressful experiences of adults suffering from depressive disorders depending 

on gender. 

The research was carried out in two 48-person groups of women and men 

using the KPS Questionnaire. Statistical analyzes were performed in the IBM 

SPSS 26 program using the procedures included in the OML model.  

A statistically significant strong main effect of sex was obtained,  

F(1, 46) = 82.59; p = 0.001; ŋ2 = 0.19 and a weak interaction effect of the 

structure of stress experiences and gender, F(2, 45) = 3.86; p = 0.022;  

ŋ2 = 0.02. 

The obtained data can be used to develop psycho-preventive interventions 

supporting the functioning of people diagnosed with depression during the 

epidemic. 
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Trudne momenty w pandemii COVID-19 – 

psychologiczne aspekty 

Anna Słysz, aslysz@amu.edu.pl, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Joanna Urbańska, joanna.urbanska@amu.edu.pl, Wydział Psychologii i Kognity-

wistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Celem badań własnych było określenie psychologicznych konsekwencji 

doświadczania pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz ich 

uwarunkowań.  Wśród psychologicznych konsekwencji uwzględniono zmiany 

w obszarze zdrowia psychicznego (objawy lękowe i depresyjne, myśli rezygna-

cyjne i samobójcze) oraz w zakresie dobrostanu. Po stronie uwarunkowań 

wzięto pod uwagę czynniki sytuacyjne oraz wczesne nieadaptacyjne 

schematy poznawcze. Bazą teoretyczną do postawienia hipotez na temat 

związków między schematami a psychologicznymi reakcjami w pandemii była 

koncepcja Jeffrey’a Younga. Badaniami introspekcyjnymi objęto 500 

dorosłych osób. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Kwestio-

nariusz Schematów Younga (YSQ-S3-PL), Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia 

(GHQ-30) Davida Goldberga, Skróconą Wersję Ankiety Oceniającej Jakość 

Życia (WHOQOL-BREF) oraz Skróconą wersję Skali HASS do oceny nasilenia 

myśli i zachowań samobójczych. W przypadku trzech ostatnich kwestio-

nariuszy instrukcje dla osób badanych zmodyfikowano w taki sposób, aby 

uzyskać informacje w odniesieniu do trzech momentów czasowych: przed 

pandemią, w najtrudniejszym dla osób momencie pandemii, w ciągu 

ostatnich dwóch tygodni. Aby wyodrębnić najważniejsze dla uczestników 

badań sytuacje trudne związane z pandemią, przeprowadzono analizę 

jakościową. Wykazano istotne korelacje między nieadaptacyjnymi schema-

tami poznawczymi a pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego i dobrostanu.  
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The difficult moments in the COVID-19 pandemic – 

psychological aspects 

The purpose of this research was to determine the psychological 

consequences of experiencing the COVID-19 coronavirus pandemic in 

Poland, and to account for factors conditioning these consequences. We 

focused on changes in mental health (anxiety and depressive symptoms, 

morbid thoughts, and suicidal ideation), and in well-being. As for 

conditioning, we considered situational factors and early maladaptive 

schemas. The theoretical basis for hypotheses about the relationships 

between schemas and psychological reactions during the pandemic was 

Jeffrey Young's theory. Our introspective study included 500 adults. We 

employed the following research tools: Young Schema Questionnaire (YSQ-

S3-PL), the General Health Questionnaire (GHQ-30) by David Goldberg, the 

shortened version of the WHO Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-

BREF), and the abridged version of the HASS Scale to assess the severity of 

suicidal ideations and behaviors. For the last three questionnaires, the 

instructions for the subjects were modified to obtain information for three 

specific periods: before the pandemic, at the most difficult moment of the 

pandemic for individuals, and in the last two weeks. A qualitative analysis 

was carried out to identify crucial most difficult pandemic-related difficult 

situations for the study participants. Significant correlations have been 

demonstrated between maladaptive schemas, and deterioration in mental 

health and well-being. 
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„Wdrukowane lęki z przeszłości” –  

dziedziczenie epigenetyczne traumy Holocaustu 

Aleksandra Bak-Zawalski, Arbeitsstelle Holocaustlitratur, Institut für Germanistik, 

Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/ 

index_html/kooperationen/internkooperationen/holocaustliteratur, https://www.uni-

giessen.de/index.html 

Urodzona w 1958 r. w Londynie psychoterapeutka i pisarka Maya Lasker-

Wallfisch, której matka przeżyła obozy koncentracyjne w Auschwitz 

i Bergen-Belsen, w swojej książce „Listy do Breslau. Moja historia na 

przestrzeni trzech pokoleń” rozprawia się z międzypokoleniowym przeno-

szeniem traumy. Szczególną uwagę poświęca epigenetyce. Wskazuje przy 

tym na nowe badania, potwierdzające zachodzenie zmian w DNA kolejnych 

pokoleń. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdza, że wskutek traum 

DNA danej rodziny może ulegać zmianom na przestrzeni pokoleń. Bez 

kontekstu nie da się prawidłowo przyporządkować doświadczeń ani sobie 

z nimi poradzić – twierdzi Lasker-Wallfisch. Pojawia się pytanie, jak właściwie 

należy postępować z traumą, która dotychczas nie została wysłuchana,  która 

nie została przepracowana, a jednak wciąż jest obecna w ciele i w duszy, 

odbijając się niczym echo. W swojej książce pisze, że nic w jej życiu nie 

wydawało się pewne, a ona sama nigdy nie rozumiała, dlaczego: „Stałam się 

raną w rodzinie, niewyjaśniona przeszłość wciąż we mnie tkwiła”. 

  



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia –  

aspekty teoretyczne i praktyczne”, 27 kwietnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

32 

Imprinted fears from the past – epigenetic inheritance 

of Holocaust trauma 

Born in 1958 in London, psychotherapist and writer Maya Lasker-Wallfisch, 

whose mother survived the concentration camps in Auschwitz and Bergen-

Belsen, in her book Letter to Breslau. My Story across Three Generations 

explores the impact of transgenerational trauma. She pays special attention 

to epigenetics. She also discusses new research confirming that the 

modification of DNA is passed on to next generations. Based on her own 

experience, she concludes that as a result of trauma, a family’s DNA can 

change over generations. Without the context, it is impossible to properly 

classify experience or reconcile yourself with it, Lasker-Wallfisch argues. The 

question arises of how to deal with trauma that has not yet been heard, that 

has not been processed, and which is still present in the body and soul, 

reverberating like an echo. In her book, she writes that nothing in her life 

seemed certain, and she never understood why: ‘I had become a wound in the 

family, the unexplained past still was still inside me.’  
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Znaczenie wybranych aspektów poczucia tożsamości 

dla ekspresji autodestruktywności bezpośredniej  

u osób leczących się psychiatrycznie 

Katarzyna Westphal, kaswestphal@gmail.com, Wydział Psychologii, Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Poczucie tożsamości odnosi się do sposobów przeżywania siebie i stanowi 

o poczuciu posiadania własnego „ja” jednostki. Składają się na nie poczucia 

tożsamościowe, a deficyty w zakresie choćby jednego z nich mają istotny 

wpływ na funkcjonowanie i dobrostan jednostki. Przeprowadzono badania, 

których celem było sprawdzenie, czy doświadczane deficyty w zakresie 

wybranych poczuć tożsamościowych mają znaczenie dla ekspresji zachowań 

autodestruktywnych. Badania przeprowadzono na grupie 115 osób leczących 

się psychiatrycznie, przejawiających w/w zachowania, rozumianych jako 

podejmowanie samouszkodzeń lub/i prób samobójczych. Za pomocą 

wybranych podskal Wielowymiarowego Kwestionariusza Tożsamości (WKT) 

A. Pilarskiej zbadano nasilenie trzech wymiarów tożsamości – poczucia 

niepowtarzalności, odrębności i granic oraz wewnętrznej spójności, które 

wydają się istotne z perspektywy ujawniania autodestruktywności bezpo-

średniej. Wyniki uzyskane poprzez porównania wyodrębnionych grup 

wskazują na niższe poczucie wewnętrznej spójności u osób dokonujących 

samouszkodzeń oraz niższe poczucie niepowtarzalności w grupie jednostek 

podejmujących próby samobójcze. W przypadku poczucia odrębności i granic 

nie wykazano żadnego istotnego związku. Uzyskane wyniki mają znaczenie 

terapeutyczne oraz stanowią wstęp do dalszych badań w kierunku 

przeżywania siebie u osób podejmujących zachowania autodestruktywne.  
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The significance of selected aspects of sense of identity 

for the expression of autoaggressive behaviour among 

psychiatric patients 

Sense of identity relates to the ways of experiencing oneself and forms an 

independent view of self. It consists of several identity characteristics and 

deficits in any of those have detrimental influence on functionality and well-

being of self. The aim of the research was examining if those experienced 

psychological deficits in selected identity characteristics bear significance 

for expressing self-destruction. The research was conducted among group of 

psychiatric patients (n=115) who engage in self-destructive behaviour 

undestrood as non-suicidal self-injury and suicide attempts. Using selected 

subscales from Multidimensional Questionnaire of Identity (MQI) by 

A. Pilarska, intensity of three identity characteristics were measured. 

Selected dimensions of identity – sense of specificity, sense of separateness 

and sense of inner coherence, seem to be important for exposing self-

destructive behaviour. The results obtained by comparisions of extracted 

groups point to a weaker sense of sense of inner coherence in patients who 

engage non-suicidal self-injury. The sense of specificity turned out lower 

among those who have attempted suicide. Results obtained specifically on 

subscale of sense of separateness show no differences between compared 

groups. Obtained results bear therapeutic significance and present an 

introduction for the further research of oneself's experience among patients 

who engage in self-destructive behaviour. 
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