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ss. 261
Kwestia zwi¹zku cia³a z umys³em lub cia³a z dusz¹ (ang. body-mind
problem) stanowi³a przedmiot zainteresowania kolejnych pokoleñ przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych. Prym wiod³a filozofia, w której dylemat
cia³o–umys³ jest niemal tak stary jak sama ludzkoœæ i zainteresowanie
cz³owiekiem oraz cz³owieczeñstwem. Wielowiekowe rozwa¿ania filozoficzne
uzupe³niane by³y o dane i osi¹gniêcia innych nauk, których rozwój przyniós³
odpowiedzi na czêœæ nurtuj¹cych od lat pytañ. Wœród dyscyplin rzucaj¹cych
w sposób istotny œwiat³o na zwi¹zek miêdzy cia³em a umys³em znalaz³a siê
psychologia, poszukuj¹ca w licznych badaniach empirycznych dowodów na
zwi¹zek miêdzy psyche a soma. Niezwykle interesuj¹cych danych, wykraczaj¹cych poza klasyczne osi¹gniêcia i teorie dotycz¹ce tego zwi¹zku – którego
istnienia i sensownoœci oczywiœcie nikt dziœ nie kwestionuje – dostarcza ksi¹¿ka
Katarzyny Schier Piêkne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu
cia³a i jego zaburzeñ. Dotyczy ona Ja cielesnego i jego roli w kszta³towaniu
naszej to¿samoœci oraz stosunku do siebie samego. Pokazuje, jak cia³o funkcjonuje w naszym umyœle, jakie ma znaczenie dla naszego ¿ycia psychicznego oraz
analizuje i ilustruje mo¿liwe zaburzenia obrazu cia³a rozumianego jako „z³o¿ony
proces doœwiadczania siebie w sposób cielesny” (s. 9). Schier przedstawia
choroby, w których szczególnie wyraŸny jest zwi¹zek miêdzy cia³em a psychik¹,
a których mechanizm nie jest do koñca poznany. W ksi¹¿ce punktem odniesienia
jest podejœcie psychodynamiczne, jednak autorka odwo³uje siê równie¿ do
podejœcia systemowego i psychologii poznawczej. Po³¹czenie tych koncepcji
wydaje siê szczególnie cenne z punktu widzenia wnikliwego poznania zaburzeñ
obrazu cia³a, podobnie jak niezwykle wartoœciowe jest odwo³anie siê nie tylko
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do badañ naukowych prowadzonych przez autorkê, ale równie¿ do jej doœwiadczenia terapeutycznego.
Ksi¹¿ka Piêkne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu cia³a
i jego zaburzeñ sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów.
Pierwszy, zatytu³owany Ja cielesne i obraz cia³a, akcentuje znaczenie
doœwiadczania i œwiadomoœci w³asnego cia³a dla ca³okszta³tu ludzkiego istnienia. Odwo³uj¹c siê do pogl¹dów Zygmunta Freuda oraz Davida Kruegera,
autorka podkreœla, ¿e Ja jest cielesne: procesy psychiczne opieraj¹ siê na tym, co
znajduje siê i „rozgrywa” w naszym ciele, a cia³o i jego obraz w naszym umyœle
stanowi¹ podstawy poczucia siebie. W czêœci tej czytelnik odnajdzie opis
stadiów rozwojowych Ja cielesnego – od najwczeœniejszych doœwiadczeñ
gromadzonych dziêki prawid³owemu funkcjonowaniu zmys³ów, g³ównie dotyku
i propriocepcji, przez odkrywanie i kszta³towanie granic w³asnego cia³a, a¿ do
integracji doœwiadczeñ i reprezentacji umys³owych oraz ukszta³towania Ja
p³ciowego i poczucia w³asnej wartoœci. Przyjmuj¹c tezê, i¿ „Ja cielesne kszta³tuje
siê w relacji dziecka z jego pierwotnym opiekunem” (s.28), autorka pokazuje
skutki zaburzeñ pierwszych doœwiadczeñ sensorycznych oraz wczesnych zwi¹zków emocjonalnych z matk¹. Przywo³uj¹c pogl¹dy badaczy (g³ównie o orientacji psychodynamicznej) wyjaœnia, ¿e przyczyny zaburzeñ rozwoju Ja cielesnego
u dzieci tkwi¹ miêdzy innymi w relacjach z rodzicami i postawach rodziców
wobec dziecka. Kiedy w niesprzyjaj¹cych warunkach nie mo¿e dojœæ do
prawid³owej integracji somy i psyche, cia³o mo¿e staæ siê dla cz³owieka
„niewidzialnym” (niewidoczna staje siê jego czêœæ lub nawet ca³oœæ), „obcym”
(nieprzynale¿nym do Ja) lub „z³ym” (zbiornikiem negatywnych emocji do siebie
samego i œwiata). Ilustracj¹ takiego funkcjonowania cia³a s¹ studia przypadków,
które Schier prezentuje w dalszych czêœciach swojej ksi¹¿ki. W pierwszym
rozdziale dokonuje tak¿e przegl¹du wielu ró¿nych definicji obrazu cia³a i pojêæ
pokrewnych, takich jak schemat cia³a, obraz siebie czy doœwiadczanie w³asnego
cia³a. Wskazuje tym samym na potrzebê uwa¿nego opisywania badanych
konstruktów, ostro¿nego operowania terminologi¹ i ka¿dorazowego, precyzyjnego definiowania, jaki aspekt obrazu cia³a stanowi centrum rozwa¿añ
i analiz. Sama autorka przyjmuje zwiêz³¹ propozycjê definicji za S. Grogan,
traktuj¹c obraz cia³a jako „spostrze¿enia, myœli i uczucia danej osoby na temat
jej cia³a” (s. 34). Koñcow¹ czêœæ rozdzia³u pierwszego stanowi studium kobiety
zg³aszaj¹cej pog³êbiaj¹ce siê uczucie samotnoœci. Okreœla³a ona siebie sam¹
jako „monstrum” i mia³a trudnoœci w nawi¹zywaniu kontaktów z innymi ludŸmi.
Diagnostyczno-terapeutyczna praca autorki ksi¹¿ki pozwoli³a sformu³owaæ
hipotezê, ¿e kobieta ta posiada³a „niewidzialne cia³o” – klientka niejako nie
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istnia³a fizycznie, a co za tym idzie – tak¿e psychicznie dla siebie samej, st¹d nie
by³a zauwa¿ana przez innych.
Drugi rozdzia³ ksi¹¿ki dotyczy kulturowego kontekstu obrazu cia³a i pokazuje, ¿e na jego kszta³towanie ma wp³yw nie tylko œrodowisko rodzinne, ale
tak¿e szeroko pojêta kultura. W zwi¹zku ze wzrostem zainteresowania cia³em,
czego wyrazem mo¿e byæ chocia¿by liczba programów telewizyjnych poœwiêconych satysfakcji (czy raczej: braku satysfakcji) z cia³a i próbom jej zmiany,
mo¿na mówiæ o istnieniu „socjologii cia³a” jako dyscypliny badawczej, rozwijaj¹cej siê od lat 90. XX stulecia. Pierwsza czêœæ rozdzia³u ukazuje, jak
zmienia³y siê w czasie postawy wobec cia³a i wzorce cia³a idealnego, zarówno
kobiecego, jak i mêskiego, oraz jakie stereotypy myœlenia wi¹za³y siê z okreœlonymi rodzajami sylwetek w ró¿nych epokach historycznych. Schier, odwo³uj¹c siê do innych autorów, ukazuje próby zdefiniowania piêkna fizycznego
i jego konsekwencje dla ¿ycia w spo³eczeñstwie. Przywo³uje wyniki analiz
wskazuj¹ce, i¿ osoby atrakcyjne ciesz¹ siê wiêkszymi przywilejami – s¹ lepiej
traktowane, oceniane bardziej pozytywnie ni¿ osoby nieatrakcyjne, ³atwiej im
znaleŸæ partnera. Co ciekawe, badania prowadzone w ró¿nych grupach wiekowych i kulturowych pokaza³y doœæ du¿¹ zgodnoœæ w ocenach atrakcyjnoœci
twarzy miêdzy przedstawicielami ró¿nych grup wiekowych i etnicznych. Badania wskazuj¹ tak¿e, jak wiele osób (nawet 6-letnich dzieci!) jest niezadowolonych ze swojego cia³a i wyra¿a chêæ zmian maj¹cych przybli¿yæ ich do
wizerunku idealnego. Rodin i wspó³pracownicy wprowadzili nawet pojêcie
„normatywne niezadowolenie” na okreœlenie postawy wiêkszoœci kobiet kultury
zachodniej, które chronicznie wyra¿aj¹ negatywne uczucia wobec w³asnego
cia³a. Za sytuacjê tak¹ odpowiedzialne s¹ nie tylko wzorce przekazywane przez
cz³onków rodziny, ale równie¿ œrodki masowego przekazu, promuj¹ce kult
idealnej sylwetki, czêsto maj¹cej niewiele wspólnego z mo¿liwoœciami cia³a
i cechami wygl¹du wiêkszoœci odbiorców. W dalszej czêœci drugiego rozdzia³u
autorka ksi¹¿ki pokazuje zaburzenia obrazu cia³a u kobiet cierpi¹cych na
anoreksjê oraz mê¿czyzn z dysmorfi¹ miêœniow¹. Ostatnie zaburzenie objawia
siê zaabsorbowaniem w³asnym cia³em, pragnieniem bycia szczup³ym i umiêœnionym, negatywnymi przekonaniami o w³asnym ciele, co prowadzi do konsekwencji w ¿yciu osobistym, zawodowym i spo³ecznym (np. do unikania ekspozycji cia³a w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych). Niezwykle interesuj¹ce s¹
wyniki badañ w³asnych zaprezentowanych w ostatniej czêœci rozdzia³u drugiego, przeprowadzonych wœród mê¿czyzn. Wskazuj¹ one na ró¿ny stopieñ
zadowolenia z w³asnego cia³a badanych uprawiaj¹cych sporty si³owe i mê¿czyzn niepodejmuj¹cych takiej aktywnoœci, a tak¿e na objawy dysmorfii
miêœniowej u czêœci badanych stosuj¹cych trening si³owy.
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W kolejnym, trzecim, rozdziale Schier omawia zaburzenia obrazu cia³a
u osób cierpi¹cych na choroby psychosomatyczne. Wyjaœnia pojêcia „somatyzacja”, „choroba somatyzacyjna” oraz „choroba psychosomatyczna” i przytacza wyniki badañ w³asnych dotycz¹cych postrzegania cia³a przez niep³odne
kobiety, dzieci cierpi¹ce na astmê oskrzelow¹ i na cukrzycê oraz doros³ych
chorych na astmê oskrzelow¹. Prezentuje równie¿ rezultaty badañ nad spostrzeganiem w³asnych dzieci przez matki dzieci z alergi¹ pokarmow¹. Spoœród
bogatych danych, prezentowanych w przejrzysty sposób przez autorkê, warto
w tym miejscu zwróciæ uwagê przynajmniej na czêœæ z nich. Analiza uzyskanych wyników pokazuje miêdzy innymi, ¿e kobiety maj¹ce trudnoœci z zajœciem w ci¹¿ê inaczej postrzegaj¹ swoje cia³o ni¿ kobiety niemaj¹ce takich
problemów, szczególnie te czêœci cia³a, które ³¹cz¹ siê z macierzyñstwem.
Zarówno wœród dziewczynek chorych na astmê, jak i na cukrzycê zaobserwowano ni¿szy poziom zadowolenia z czêœci cia³a, które w tych chorobach
wi¹¿¹ siê z cierpieniem (korpus w przypadku astmy oraz miêdzy innymi palce,
ramiona i uda w przypadku cukrzycy). Z kolei u osób doros³ych cierpi¹cych na
astmê oskrzelow¹ stwierdzono ni¿szy ni¿ u zdrowych poziom zadowolenia ze
swojego wygl¹du oraz wiêksze zaabsorbowanie nadwag¹. Formu³uj¹c na podstawie wyników badañ oraz doœwiadczeñ terapeutycznych wnioski, Schier
zauwa¿a, ¿e chroniczne problemy ze zdrowiem (a zatem funkcjonowaniem cia³a
i cielesnoœci¹) wp³ywaj¹ na postrzeganie Ja fizycznego. Z drugiej strony cia³o
u osób cierpi¹cych na choroby psychosomatyczne pe³ni specyficzne funkcje.
Mo¿e sprzyjaæ na przyk³ad zamianie cierpienia psychicznego na ból cielesny lub
mo¿e stanowiæ swoisty rodzaj „ofiary”. Podsumowuj¹c swe pogl¹dy na temat
znaczenia cia³a w chorobach psychosomatycznych oraz ich przyczyn, autorka
w koñcowej czêœci rozdzia³u trzeciego pisze:
Jeœli chcemy poznaæ prawdziw¹ historiê danej osoby, musimy popatrzeæ na jej cia³o – jego
wygl¹d, dolegliwoœci i obraz w umyœle. Wtedy uda siê nam, byæ mo¿e, dostrzec, czy jest to cia³o
osoby, która czu³a siê kochana” (s. 174).

Rozdzia³ czwarty, Obraz w³asnego cia³a jako stan, dotyczy zmiennoœci
obrazu samego siebie. Autorka udowadnia, ¿e obraz cia³a (zw³aszcza jego
komponent emocjonalny) nie jest sta³¹ cech¹, ale ulega modyfikacjom czasowym i sytuacyjnym. Zmienia siê wraz z wiekiem w kontekœcie oczekiwañ
spo³ecznych i kulturowych oraz stereotypów dotycz¹cych wygl¹du na ró¿nych
etapach ¿ycia. Schier przytacza wyniki badañ dotycz¹cych stopnia zadowolenia
z w³asnego cia³a w ró¿nych grupach wiekowych. Okazuje siê, ¿e u m³odych
dziewcz¹t niezadowolenie z wagi wzrasta stale do pewnego wieku, a w okresie
szkolnym s¹ one bardziej niezadowolone ze swojego cia³a ni¿ ich koledzy
i podejmuj¹ liczne dzia³ania, by wygl¹daæ i czuæ siê bardziej atrakcyjnie. Z kolei
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kobiety po 60. roku ¿ycia charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem zadowolenia
ze swojego cia³a. W jego ocenie koncentruj¹ siê bardziej na zdrowiu i funkcjach
ni¿ atrakcyjnoœci. Co wiêcej, w porównaniu z m³odszymi kobietami wykazuj¹
ni¿szy poziom lêku zwi¹zanego z wygl¹dem i nie traktuj¹ swojego cia³a
w sposób instrumentalny. Obraz cia³a zmienia siê tak¿e (przynajmniej chwilowo) na skutek podejmowanych celowo dzia³añ: diet, zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich oraz operacji plastycznych. Zaskakuj¹ce wydaj¹ siê wyniki
badañ osób, które podda³y siê zabiegom medycyny estetycznej – w efekcie
ingerencji chirurgii plastycznej zmienia siê jedynie stosunek emocjonalny
wobec skorygowanej czêœci cia³a, natomiast stosunek do cia³a jako ca³oœci
pozostaje bez zmian. Rozdzia³ czwarty zamyka ilustracja wp³ywu ró¿nych
czynników sytuacyjnych na obraz cia³a, któr¹ stanowi studium kobiety w okresie menopauzy, oraz wyniki badañ nad zwi¹zkiem obrazu cia³a i depresji
u m³odych doros³ych.
Dwa ostatnie rozdzia³y (pi¹ty i szósty) stanowi¹ swoiste podsumowanie
rozwa¿añ autorki przedstawionych w poprzednich czêœciach publikacji oraz
wskazuj¹ na aplikacyjny aspekt wyprowadzonych wniosków. Odwo³uj¹c siê do
znanej baœni o brzydkim kacz¹tku, Schier przekonuje, ¿e w pewnych warunkach
mo¿liwa jest transformacja obrazu cia³a i zmiana „brzydactwa” w „piêknego
³abêdzia”. Po pierwsze, nale¿y zdaæ sobie sprawê z funkcji, jak¹ cia³o pe³ni
w naszym ¿yciu i jak¹ rolê podejmuje w sytuacjach trudnych. Jak twierdzi
autorka, mo¿e ono byæ ofiar¹, jego okreœlone funkcjonowanie (np. w chorobie)
ucieczk¹, izolacj¹ od problemów czy kamufla¿em. Jest tak¿e istotnym elementem kreowania siebie. I choæ cena tych funkcji jest bardzo wysoka (odsuwaj¹c
„¿a³obê psychiczn¹”, wywo³ujemy cierpienie cia³a), mo¿liwe staje siê tym
sposobem unikniêcie konfrontacji z tym, co trudne i bolesne: strat¹, starzeniem
siê, œmiertelnoœci¹. Swoje cia³o „poœwiêcaj¹” tak¿e wed³ug autorki dzieci
rodziców z zaburzeniami osobowoœci – siêgaj¹ po u¿ywki, uprawiaj¹ niebezpieczne sporty ekstremalne, samookaleczaj¹ siê, podejmuj¹ próby samobójcze.
Jak pokaza³y przytoczone przez Schier wyniki badañ w³asnych, dzieci z tej
grupy, rysuj¹c siebie, bardzo czêsto pozostawia³y wiele miejsc pustych, co mo¿e
wskazywaæ na pewne braki w zakresie Ja cielesnego i trudnoœci w utworzeniu
spójnego obrazu siebie.
„Odzyskiwaniu piêkna”, jak pisze Schier, czyli pozytywnym zmianom
obrazu w³asnej cielesnoœci s³u¿y œwiadomoœæ zwi¹zku cia³a z psychik¹. Zaburzenia obrazu cia³a nale¿y tak¿e rozpatrywaæ w szerokim kontekœcie spo³eczno-kulturowym i w zwi¹zku z nim poszukiwaæ sposobów zapobiegania im.
Jedn¹ ze skutecznych form wydaje siê odpowiednie wychowanie i postawy
wobec m³odych ludzi. Istotne jest tak¿e uczenie w³aœciwego dystansu w odbio-
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rze przekazów medialnych, zwracanie uwagi na fakt, ¿e kultywowane spo³ecznie normy i kanony s¹ nierealistyczne oraz akcentowanie jako wartoœci
zdrowia, a nie piêkna. W przypadku osób, u których dosz³o ju¿ do zaburzenia
obrazu cia³a, pomoc¹ mo¿e byæ oddzia³ywanie psychoterapeutyczne, akcentuj¹ce metody pracy z cia³em, maj¹ce s³u¿yæ integracji Ja mentalnego i cielesnego, „nauczeniu siê” w³asnego cia³a i zmianie „posiadania cia³a” na „bycie
cia³em”. Taka praca, bêd¹ca swoist¹ podró¿¹ w g³¹b siebie i wspomagana
tworzeniem prawdziwych i bliskich relacji z innymi, sprawia, ¿e mimo cech
„brzydactwa” – mankamentów urody, straty fizycznej czy innych trudnoœci
zwi¹zanych z cielesnoœci¹ – mo¿liwe jest bycie piêknym. I choæ droga od
brzydkiego kacz¹tka do piêknego ³abêdzia nie nale¿y do najkrótszych i naj³atwiejszych, jak pokazuje Schier w swojej ksi¹¿ce – jest mo¿liwa.
Ksi¹¿ka Piêkne brzydactwo to pierwsza w kraju naukowa monografia na
temat obrazu cia³a i jego zaburzeñ. Jej atutem jest ujêcie problematyki postrzegania w³asnego cia³a w szerokiej perspektywie – uwzglêdniaj¹c uwarunkowania
rodzinne, spo³eczno-kulturowe i psychologiczne. Pokazuje nie tylko tworzenie
siê i utrzymywanie obrazu cia³a w typowych warunkach, ale równie¿ zwraca
uwagê na jego zniekszta³cenia spowodowane ró¿norodnymi czynnikami. Stanowi niezwykle sugestywn¹ ilustracjê zwi¹zku cia³a z umys³em, wskazuj¹c
miêdzy innymi na specyficzne funkcjonowanie osób cierpi¹cych na choroby
psychosomatyczne, w których dzia³a rodzaj „b³êdnego ko³a”: z jednej strony
cierpienia psychiczne zamieniane s¹ na ból fizyczny, a z drugiej – choroba i ból
wp³ywaj¹ zniekszta³caj¹co na postrzeganie samego siebie. Autorka jednak, co
szczególnie cenne, pokazuje, jak mo¿na zmodyfikowaæ obraz cia³a tak, by
odzyskaæ lub na nowo stworzyæ pozytywny obraz samego siebie.
Zalet¹ ksi¹¿ki jest tak¿e bogactwo informacji, ilustrowanych i uzupe³nianych danymi pochodz¹cymi z ró¿nych Ÿróde³. Schier przywo³uje bowiem nie
tylko pogl¹dy i wyniki badañ wielu autorów, ale równie¿ przedstawia rezultaty
w³asnych badañ oraz doœwiadczenia zdobyte w pracy terapeutki. Mamy tu zatem
do czynienia z bogatym materia³em empirycznym – wynikami badañ grupowych, w których zastosowano wiele interesuj¹cych i oryginalnych metod, oraz
opisami pacjentów i klientów, stanowi¹cymi doskona³e uzupe³nienie tez stawianych przez autorkê.
Piêkne brzydactwo to przystêpna próba uporz¹dkowania wiedzy na temat
obrazu cia³a i jego zaburzeñ, która dziêki przejrzystemu uk³adowi treœci i zrozumia³emu, ale jednoczeœnie plastycznemu jêzykowi stanowi interesuj¹c¹, wart¹
uwagi lekturê. Ukazanie zagadnienia w rozleg³ej, interdyscyplinarnej perspektywie, zaakcentowanie aktualnoœci problemu zaburzeñ obrazu cia³a w zwi¹zku
ze wspó³czesnymi trendami i wzorcami kulturowymi oraz bogactwo informacji

RECENZJE. SPRAWOZDANIA. AKTUALNOŒCI

195

sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka Katarzyny Schier stanowi atrakcyjne Ÿród³o wiedzy dla
szerokiego grona odbiorców.
Magdalena Gontarczyk

Sprawozdanie z konferencji „Skale D. Wechslera w praktyce diagnostycznej i klinicznej”, Lublin, 26 stycznia 2010 roku
W 1939 roku David Wechsler, wówczas g³ówny psycholog szpitala psychiatrycznego The Bellevue Psychiatric Hospital w Nowym Jorku i kierownik
katedry w The New York University College of Medicine, opublikowa³ znany
artyku³ Pomiar inteligencji doros³ych (The measurement of adult intelligence).
Tym samym zaproponowa³ psychologom now¹ metodê do badania poziomu
funkcjonowania intelektualnego, która wywar³a ogromny wp³yw nie tylko na
pogl¹dy dotycz¹ce inteligencji, ale równie¿ na pomiar psychologiczny w innych
obszarach. Od 1939 roku powsta³o wiele wersji testów inteligencji, a skale
D. Wechslera, t³umaczone na wiele jêzyków i adaptowane do ró¿nych warunków
kulturowych, nale¿¹ dziœ do najczêœciej stosowanych metod diagnozy inteligencji. Tym w³aœnie skalom poœwiêcona by³a konferencja naukowo-dydaktyczna, która odby³a siê 26 stycznia 2010 roku na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii UMCS.
Organizatorem konferencji „Skale D. Wechslera w praktyce diagnostycznej
i klinicznej” by³ Zak³ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu
Psychologii UMCS. Jej celem by³a wymiana doœwiadczeñ w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania skal D. Wechslera w diagnozie
funkcji poznawczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na diagnozê kliniczn¹.
W ramach konferencji wyg³oszono trzy wyk³ady plenarne, mia³y miejsce
dwa sympozja oraz sesja plakatowa. W konferencji uczestniczy³o oko³o 90 osób
– pracowników naukowych ró¿nych oœrodków uniwersyteckich, praktyków pracuj¹cych g³ównie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz studentów psychologii, którzy z zaanga¿owaniem w³¹czyli siê w pomoc przy organizowaniu konferencji.
Ju¿ od wczesnych godzin porannych trwa³a rejestracja uczestników, którzy
przyjechali niemal z ca³ej Polski, mimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych – œniegu i srogiego mrozu. Uroczystego otwarcia konferencji
dokona³a prof. dr hab. Gra¿yna Krasowicz-Kupis, Kierownik Zak³adu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej oraz Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego konferencji. W uroczystym otwarciu uczestniczy³ tak¿e
Prodziekan Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii dr hab. Cezary Domañski oraz
prof. dr hab. Gra¿yna Kwiatkowska – Dyrektor Instytutu Psychologii.

196

RECENZJE. SPRAWOZDANIA. AKTUALNOŒCI

Tu¿ po otwarciu konferencji rozpoczê³a siê sesja wyk³adowa prowadzona
przez dr. hab. Cezarego Domañskiego, który przemawia³ jako pierwszy.
W wyk³adzie zatytu³owanym „David Wechsler (1896–1981) – psycholog
z Bellevue Hospital” przedstawi³ sylwetkê autora skal inteligencji oraz zwróci³
uwagê na inspiracje i doœwiadczenia zawodowe Wechslera, które wywar³y
wp³yw na jego pogl¹dy. Nastêpnie dr hab. Aneta Borkowska przedstawi³a
s³uchaczom w niezwykle interesuj¹cy sposób zastosowanie testu Wechslera
w badaniu dziecka z ADHD. Sesjê zamyka³ wyk³ad prof. dr hab. Gra¿yny
Krasowicz-Kupis pt. „U¿ytecznoœæ skali Wechslera w diagnozie specyficznych
zaburzeñ uczenia siê (na przyk³adzie SLI i dysleksji) – fakt czy artefakt?”.
Po krótkiej przerwie rozpoczê³o siê prowadzone przez dr Katarzynê Wiejak
pierwsze sympozjum poœwiêcone wykorzystaniu Skali Inteligencji Wechslera
dla Dzieci (WISC-R) w praktyce. Dr Katarzyna Markiewicz zastanawia³a siê
nad przydatnoœci¹ Skali WISC-R w diagnostyce dzieci z g³êbsz¹ postaci¹
autyzmu, a dr Stanis³aw Siwek przedstawi³ mo¿liwoœci zastosowania tej samej
skali w diagnozie upoœledzenia umys³owego. Kolejna prezentacja dotyczy³a
wykorzystania WISC-R w diagnozie funkcji jêzykowych – dr Urszula Mirecka,
pos³uguj¹c siê przyk³adem dwóch uczniów w m³odszym wieku szkolnym,
omówi³a zastosowanie skali w diagnozie trudnoœci w komunikacji jêzykowej
ustnej i pisemnej.
Drugie sympozjum, prowadzone przez dr hab. Anetê Borkowsk¹, dotyczy³o
ró¿nych aspektów wykorzystania skal Wechslera w praktyce psychologicznej.
Dr £ucja Domañska przybli¿y³a w nim eksperymentalno-kliniczne zastosowanie
skal w neuropsychologicznej ocenie procesów myœlenia, a dr Beata Ledwoch,
prezentuj¹c neuropsychologiczno-s¹dowe studium przypadku – zastosowanie
Skali Inteligencji dla Doros³ych (WAIS-R) w przedmiocie uniewa¿nienia aktu
woli. W dalszej czêœci sympozjum dr Katarzyna Wiejak zastanawia³a siê nad
zagro¿eniami i szansami diagnozy pozaintelektualnej na podstawie skal Wechslera, a dr Izabela Pietras w wyst¹pieniu „Diagnoza i co dalej, czyli o sposobach
na opisywanie inteligencji” zachêci³a uczestników konferencji do rozwa¿añ nad
sformu³owaniami stosowanymi do opisu poziomu funkcjonowania intelektualnego, spotykanymi w opiniach psychologicznych. Sympozjum zamyka³a
prezentacja prof. dr hab. Gra¿yny Krasowicz-Kupis i dr Katarzyny Wiejak,
traktuj¹ca o celach i sposobach modyfikacji instrukcji do Skali WISC-R
i WAIS-R w diagnozie klinicznej.
Podczas konferencji odby³a siê równie¿ sesja plakatowa, z której mo¿na
by³o dowiedzieæ siê o funkcjach intelektualnych zaanga¿owanych w rozumienie
przys³ów na podstawie Skali Inteligencji WISC-R, zastosowaniu skal D. Wechslera
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w diagnozie neuropsychologicznej oraz profilach rozwoju intelektualnego dzieci
z trudnoœciami w uczeniu siê.
Konferencjê zakoñczy³a Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr hab. Gra¿yna Krasowicz-Kupis. Podziêkowa³a ona uczestnikom za przybycie oraz wyrazi³a nadziejê na podobne spotkania w przysz³oœci.
O tym, ¿e s¹ potrzebne i warto je organizowaæ, niech œwiadczy liczba
uczestników konferencji – zarówno psychologów wykorzystuj¹cych skale
inteligencji Wechslera w pracach badawczych, jak i praktyków stosuj¹cych je
w diagnozie psychologicznej i klinicznej, a tak¿e zainteresowanie s³uchaczy
podejmowanymi zagadnieniami, które widoczne by³o w ¿ywych dyskusjach
prowadzonych nie tylko na forum, ale równie¿ w kuluarach.
Magdalena Gontarczyk
Izabela Pietras

