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W  dniu 12 stycznia 2007 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana W yszyń
skiego w Warszawie, odbyło się I Sympozjum Naukowe Psychospołeczne uwarunkowania radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, którego inicjatorem i organizatorem było Koło Naukowe Studentów 
Psychologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem sym pozjum była interdyscyplinarna dyskusja nad psychospołecznymi uw arunkowaniam i 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W  prezentowanych referatach można było dostrzec boga
ctwo myśli teoretycznej, jej zróżnicowanie w formie i treści oraz przedstawianych wynikach nauko
wych obserwacji i eksperymentów.

Uroczystego otwarcia sym pozjum dokonał dyrektor Insty tu tu  Psychologii, prof. d r hab. H. Ga- 
siul, k tóry przyw itał serdecznie prelegentów, przybyłych gości oraz studentów. Na wstępie wyraził 
zadowolenie z zainaugurowanego, cieszącego się ogrom nym  zainteresowaniem spotkania, a jedno
cześnie podkreślił ogrom ne znaczenie i wieloaspektowość tem atu tegorocznego sympozjum. Dalszą 
część spotkania poprowadził opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii, mgr Jarosław Ja
strzębski.

W prowadzenia w problematykę sympozjum dokonała dr Ewa Gruszczyńska, z Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie. Tematem swojego wystąpienia uczyniła rolę i znaczenie emocji 
pozytywnych w procesie radzenia sobie ze stresem. Na wstępie autorka zwróciła uwagę, iż w bada
niach nad emocjami, koncentrowano się do tej pory przede wszystkim na emocjach negatywnych. 
Można więc mówić o dominacji emocji negatywnych w rozważaniach nad problematyką stresu. 
Geneza stresu wiąże się z tym, że w języku potocznym łączenie stresu z emocjami negatywnymi jest 
nieodłączne. Istnieje przekonanie, że emocje negatywne i pozytywne są traktow ane jako dwa biegu
ny jednego w ym iaru. Ponadto autorka zastanawiała się nad źródłam i zainteresowania emocjami 
pozytywnymi. Wskazała tu  m.in. na przyrost wiedzy na tem at emocji, zwróciła uwagę na to, że 
emocje negatywne stanowią coś zupełnie odrębnego niż emocje pozytywne w rozum ieniu, iż reduk
cja emocji negatywnych nie powoduje automatycznego pojawienia się emocji pozytywnych. Wska
zała na wzrastające zainteresowanie źródłam i zachowania i szczęścia. Aczkolwiek, odwołując się do 
M. Selligmana, zwróciła uwagę na pewną tendencję, która ukazuje, że za bardzo skupiliśmy się na 
cierpieniu. Kolejne aspekty, na które autorka zwróciła uwagę, to współwystępowanie emocji nega
tywnych i pozytywnych, radzenie sobie generujące pozytywne emocje. Priorytetowe okazuje się 
przewartościowanie, zgodnie z klasycznym podejściem R. S. Lazarusa, co niniejszym prowadzi do 
lepszego dobrostanu. Ponadto wskazała na kilka strategii radzenia sobie skoncentrowanego na



problemie. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność kreowania pozytywnych wydarzeń, co może 
stanowić źródło pozytywnych emocji. Autorka zaprezentowała także koncepcję S. Folkman, stano
wiącą rozszerzenie klasycznego modelu R. S. Lazarusa transakcyjnej koncepcji stresu. Wiele uwagi 
poświęciła także problematyce radzenia sobie skoncentrowanego na znaczeniu. Niniejsza prezenta
cja zakończona została pytaniem  skłaniającym do refleksji: Czy radzenie sobie jest mediatorem mię
dzy wyjściowym poziomem dobrostanu a tym  po powrocie do dobrostanu, czy jednak istotniejszy 
jest bezpośredni w pływ dobrostanu na sposoby radzenia sobie?

O kryzysie choroby nowotworowej i sposobach, w jaki sobie z nim  radzimy, mówiła prof, d r hab. 
Krystyna de W alden-Gałuszko, z Uniwersytetu Gdańskiego. Choroba nowotworowa w każdym wy
m iarze prawie dla każdego człowieka stanowi kryzys. Zaś kryzys, to zaburzenie wewnętrznej rów
nowagi, wyczerpanie zasobów, sytuacja, która nas przerasta. Autorka zwróciła uwagę na to, że na 
kryzys możemy spojrzeć dwojako: w aspekcie rozwojowym i sytuacyjnym. Sytuacja kryzysu w cho
robie rozwija się w kilku etapach. Autorka wskazała tu  na następujące etapy: rozpoznanie, leczenie, 
remisja oraz wznowa. Kryzys rozpoznania to etap, którem u towarzyszą silne negatywne emocje 
i perm anentnie pojawiające się pytanie: Dlaczego? Dlaczego ja? w celu poszukiwania przyczyny, 
pewnego rodzaju ładu, do którego dąży człowiek. Kryzys leczenia jest często naładowany negatyw
nymi emocjami. Dlatego też ludzie często rezygnują z leczenia, oddając się medycynie niekonwen
cjonalnej, na ogół jednak działając na własną szkodę. Kryzys remisji, to bardzo trudny  czas oczeki
wania, związany z tzw. magicznym czasem 5 lat, po upływie którego istnieje nadzieja na powrót do 
„norm alności”. Kryzys wznowy, to kryzys największy. Stanowi najtrudniejszy etap choroby, gdyż 
niweluje nadzieję chorego na powrót do zdrowia. Wiele uwagi poświęcone zostało zagadnieniu 
wsparcia. Autorka zwróciła uwagę na rozum ienie wsparcia, które często bywa utożsamiane z osła
nianiem  przed stresem. Tymczasem właściwe rozum ienie wsparcia powinno być utożsamiane 
z podtrzym aniem  w trudnej sytuacji. Owo podtrzym anie może mieć dwojaki wymiar: zewnętrzny 
bądź wewnętrzny. Wsparcie zewnętrzne polegałoby na życzliwej obecności, empatii, umiejętności 
słuchania, elastycznego reagowania na dynamikę uczuć, propozycji dobrego zagospodarowania cza
su. Wsparcie wewnętrzne zaś, to pomoc we w zrastaniu w trudnej sytuacji, przejawiająca się w szu
kaniu sensu, celu, zmiany systemu wartości, wzmocnieniu wewnętrznej siły. Wsparcie wewnętrzne 
to wzmocnienie wewnętrznej siły przez aktywność: w sferze somatycznej (np. zm iana stylu życia, 
aktywności), w sferze psychicznej (np. dobre relacje z ludźmi, dobre relacje ze sobą), w sferze ducho
wej (np. relacje z Bogiem i z ludźm i -  wewnętrzny kontakt z „Innym ”). Autorka przedstawiła także 
rodzaje wsparcia psychicznego, do których należy: wsparcie podstawowe (rodzina, przyjaciele), 
„specjalne” (organizacje pacjentów) oraz wsparcie profesjonalne (psychoonkolodzy). Następnie do
konała weryfikacji czynników, od których zależy skuteczność udzielania wsparcia w zakresie owych 
trzech wyżej wymienionych rodzajów wsparcia. Ponadto zwróciła uwagę na cechy osoby, udzielają
cej wsparcia, wśród których wymienić należy m.in.: wysoką inteligencję emocjonalną, umiejętności 
słuchania, nadawanie „na tej samej fali”, dopasowanie postawy partnerskiej lub autorytarnej do 
„potrzeb”, wewnętrzne uporządkowanie (własny system wartości). W  swoim wystąpieniu prof. Kry
styna de W alden-Gałuszko wyróżniła 2 zasadnicze cele rehabilitacji psychospołecznej, do których 
zaliczyła:

-  odzyskanie pełnej sprawności psychicznej i aktywności społecznej,
-  uzyskanie optymalnej sprawności psychicznej i społecznej,
a także zwróciła uwagę na zadania rehabilitacji psychospołecznej, wśród których wymienić nale

ży: motywację do aktywności domowej i zawodowej; dobrą samoocenę; właściwą postawę wobec 
własnego stanu zdrowia oraz właściwą postawę wobec życia (aktywność, optymizm, poczucie hu
moru).



Prof. dr hab. Jerzy Trzebińki, ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, zaprezen
tował wykład Nadzieja podstawowa w sytuacjach przełomowych. Celem jego wystąpienia było zapre
zentowanie aktualnie przez siebie prowadzonych badań empirycznych, dotyczących roli nadziei w sy
tuacjach przełomowych. Na wstępie odniósł się do teorii E. Ericksona, który uważał, że w wyniku 
przechodzenia przez fazy kryzysowe człowiek nabywa pewnych kompetencji, sił ego, które pozwala
ją adaptować go do nowej rzeczywistości. Ową kompetencją, według E. Ericksona, jest właśnie na
dzieja podstawowa, rozum iana jako ogólne przeświadczenie o sensowności oraz przychylności 
świata wobec ludzi. Prof. Jerzy Trzebiński dodał ponadto, iż nadzieję podstawową należy rozpatry
wać nie w kategoriach wiedzy podręcznikowej, ale jako opartej na doświadczeniu własnym. N astęp
nie autor zwrócił uwagę na problematykę rozwoju nadziei podstawowej, podkreślając tym  samym jej 
nieocenione znaczenie dla rozwoju człowieka. Podkreślił, że nadzieja podstawowa u większości lu
dzi jest wystarczająco silna, by gwarantować dobry rozwój ego. Ponadto może zmieniać swą siłę na 
przestrzeni życia jednostki, zaś uczestnictwo w kulturow ych praktykach społeczności aktywizuje 
treści nadziei podstawowej i stabilizuje jej siłę. W dalszej części wystąpienia autor przedstawił wy
niki badań, w których podjął następujące problemy: nadzieja podstawowa w sytuacjach trudnych; 
nadzieje w sytuacjach nieodwracalnej straty vs. porażki; podstawowa nadzieja i tendencja do wyco
fania w sytuacji nieodwracalnej; w iara w siebie i tendencja do wycofania w sytuacji nieodwracalnej 
straty vs. porażki; zaangażowanie w problem: sytuacja porażki; zaangażowanie w problem: sytuacja 
nieodwracalnej straty. Dokonując krótkiego podsum owania owych badań, autor wskazał na znaczą
cą rolę silnej nadziei podstawowej w sytuacji trudnej (porażka), co powoduje koncentrację na p rob
lemie. Silna nadzieja podstawowa i siła w iary w siebie wiążą się z silnym zaangażowaniem. W  sy tu
acji nieodwracalnej straty zaś, silna nadzieja podstawowa oznacza wycofanie z zaangażowania. Za
prezentowane zostały także inne tem aty realizowanych przez autora badań, t.j.: badanie mężczyzn 
po w ypadku komunikacyjnym; badanie kobiet w chorobie nowotworowej (przed operacją i 3 tygo
dnie po operacji); badanie nad siłą nadziei podstawowej a otwartością; badanie młodych mężczyzn 
tuż przed urodzeniem  dziecka, a także badanie kobiet tuż przed urodzeniem  dziecka i tuż po, oraz 
siła nadziei podstawowej a wytrwałość w kontynuow aniu terapii odwykowej. Badania nad siłą na
dziei podstawowej pozwoliły autorowi na sformułowanie następujących wniosków:

-  nadzieja podstawowa ułatwia akceptację nieodwracalności strat;
-  nadzieja podstawowa to w arunek otw artości na nowe doświadczenia;
-  nadzieja podstawowa umożliwia budowanie nowego ładu;
-  nadzieja podstawowa wspomaga rozwojowe zmiany w osobowości po wystąpieniu zdarzeń 

traumatycznych.
W ystąpienie dr K aroliny Kuryś z Uniw ersytetu im. A dam a Mickiewicza w Poznaniu, zostało 

poświęcone problematyce urodzenia pierwszego dziecka jako krytycznem u w ydarzeniu życiowe
mu w biografiach m łodych dorosłych. Ponieważ urodzenie dziecka stanowi zadanie rozwojowe 
wczesnej dorosłości, dlatego stanowi ono odniesienie do poszukiw ania przyczyn nieradzenia so
bie z tym  zadaniem . Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy nie założymy, że owo zadanie stanowi 
cel życiowy, szczególne zadanie na życie, wówczas pojawiają się trudności. A utorka wskazała na 
znaczenie w ydarzeń krytycznych w życiu człowieka. Podkreśla, iż w yodrębniają się one z co
dziennych zadań i są znaczące emocjonalnie. Ponadto zmuszają podm iot do zastosow ania nowych 
działań, są potencjalnie dwuwartościowe, co oznacza, że bilans zysków i strat może sprzyjać roz
wojowi lub degradacji. W ydarzenie krytyczne ma swoje ram y czasow o-przestrzenne. Owe znacz
niki czasowe, to trzy znaczące momenty: inform acja o ciąży, poród oraz „dziecko w dom u”. Cele 
badawcze, jakie ustaliła  autorka w badaniach empirycznych, m iały za zadanie ustalenie: konteks
tu  o trzym ania w iadomości o ciąży, funkcjonowanie kobiety i mężczyzny podczas ciąży i porodu,



zm ian po urodzeniu  dziecka w życiu kobiety i mężczyzny, ustalenie znaczenia, jakie kobiety 
i mężczyźni przypisują roli m atki i ojca oraz ustalenie, czy urodzenie pierwszego dziecka jest dla 
kobiety i mężczyzny i ich systemu rodzinnego wydarzeniem  krytycznym . Autorka zwróciła uwagę 
na w ym iary systemu rodzinnego, t.j.: spójność -  czyli więź łączącą członków rodziny, adaptacyj- 
ność -  czyli zdolność do zm iany tej s tru k tu ry  oraz kom unikację. W w yniku przeprowadzonych 
badań empirycznych, autorka podkreśliła, że urodzenie pierwszego dziecka jest dla respondentów  
przede w szystkim wyzwaniem. Ocena przez nich kom unikacji w rodzinie przed urodzeniem  dzie
cka i tuż po charakteryzow ała się brakiem  zgodności. Kobiety wskazywały na lepszy poziom ko
m unikacji w systemie rodzinnym  po urodzeniu dziecka, tym czasem  mężczyźni w taki sam spo
sób oceniali kom unikację w systemie rodzinnym  przed urodzeniem  dziecka, zaś po jego urodze
niu deklarowali, że sytuacja uległa pogorszeniu. Ponadto mężczyźni dostrzegali w yraźne zm iany 
w systemie rodzinnym  po urodzeniu  dziecka. Następnie grupa badanych kobiet deklarowała p o 
gorszenie spójności systemu rodzinnego, zaś badani mężczyźni nie wykazywali zgodności co do 
tej opinii. Połowa badanych mężczyzn deklarowała polepszenie sytuacji, połowa jej pogorszenie 
w związku z pojawieniem się dziecka. Autorka zwróciła uwagę także na obecność i charakter 
zm ian w odniesieniu do otw artości granic systemu rodzinnego w opinii kobiet i mężczyzn. I tak, 
m łodzi prelegenci deklarowali chęć samodzielnego wychowywania dziecka ze szczególną negacją 
wszelkich rad z zewnątrz. Konkluzje, jakie pojawiły się w w yniku przeprowadzonych badaniach 
empirycznych, autorka sform ułowała w następujący sposób:

-  urodzenie pierwszego dziecka może być krytycznym  w ydarzeniem życiowym, bowiem daje 
szansę na rozwój lub zejście do patologii;

-  urodzenie pierwszego dziecka to ważne wydarzenie dla systemu rodzinnego, dlatego należy 
uprzedzać młodych ludzi, że zmiany w systemie rodzinnym  to sprawa naturalna.

Obrady pierwszej części sym pozjum  zwieńczyło wystąpienie ks. mgr. M arka Tomczyka z U ni
w ersytetu K ardynała Stefana W yszyńskiego w Warszawie, na tem at analizy kryzysu religijnego. 
Na wstępie autor zw rócił uwagę na rozum ienie kryzysu. Odwołując się do koncepcji G. W. Allpor- 
ta, wskazał na kryzys jako zm iany s tru k tu ry  osobowości dwojakiego rodzaju: progresywny bądź 
regresywny. Z kolei wskazując na koncepcję R. S. Lazarusa, kryzys zakłada, że osoba narażona jest 
na jakieś wym agania, z k tórym i sobie nie radzi. Zaś według prof. Z. Płużek, kryzys utożsam iany 
jest z sytuacją trudną, ze stresem. Autor odw ołał się także do myśli Jana Pawła II, k tóry  mówił, że 
w kryzysie człowiek doświadcza próżni psychologicznej, że człowiek jest istotą o tw artą i na pozio
mie ludzkiej natu ry  cierpienie jest faktem niezależnym od jego woli. Następnie autor wskazał na 
przyczyny kryzysu religijnego, w śród których wymienił: przyczyny wewnątrzosobowościowe, ze
w nętrzne oraz pozapsychologiczne. W skazał także na 3 rodzaje sytuacji, które, według prof. 
Z. Płużek, wywołują kryzys:

-  gdy zostaje zakwestionowany system wartości religijnej,
-  gdy człowiek doświadcza głębokiej potrzeby głębszego zaangażowania religijnego,
-  gdy człowiek poszukuje Boga, chociaż ma niejasne poczucie jego istnienia.
Ponadto autor zwrócił uwagę na 3 fazy kryzysu religijnego: mechanizmy obronne (bodziec kry

zysowy, wywołujący stan napięcia), napięcie wewnętrzne oraz mobilizacja sił osobowościowych 
w związku z dalszym wzrostem napięcia. Kryzys religijny dotyczy sfery wartości. Zatem, gdy wiara 
skoncentrowana jest tylko na osobistych korzyściach, musi się załamać. Ponadto człowiek narażony 
jest na przeżywanie kryzysów, gdyż rozwój osobowości i rozwój życia religijnego to proces, który 
trw a przez całe życie.

Obrady drugiej części sym pozjum rozpoczął Marek Gągolewski, student Politechniki Warszaw
skiej, przedstawiając referat na tem at pomocy online. Owa prezentacja miała na celu ukazanie wy



ników badań nad postawam i wobec pomocy online oraz preferencje rodzajów pomocy. Na wstępie 
autor wyjaśnia istotę pomocy online, definiując ją jako kontakt za pomocą np. poczty elektronicznej, 
forum  internetowego itp. W dalszej części zaprezentowana została procedura badawcza realizowa
nych przez autora badań empirycznych. Wstępnie określono grupę badawczą. Do tej pory w bada
niach wzięły udział 363 osoby, pośród których przeważającą część stanowią mężczyźni (w liczbie 
229 osób), kobiety zaś stanowią niespełna 37% ogółu badanych. Charakterystyka grupy badawczej 
wskazuje na dość jednorodną pod względem wykształcenia grupę respondentów. W  przeważającej 
większości były to osoby ze średnim  wykształceniem. W w yniku dotychczas prowadzonych przez 
siebie analiz, autor określił obszary kryzysów, dokonał weryfikacji preferencji sposobów pomocy 
w poszczególnych kryzysach, a także weryfikacji postaw wobec terapii tradycyjnej i terapii online 
wśród kobiet i mężczyzn.

Mgr Emilia Wrocławska, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W ar
szawie, zaprezentowała referat na tem at doświadczenia zła jako doświadczenia kryzysowego oparte
go na analizie wywiadów narracyjnych. Na wstępie autorka zwróciła uwagę na problematykę zła w na
ukach społecznych. Odwołała się do teorii M. Webera i P. Bergera, stanowiących próbę wyjaśnienia, 
że na tym  świecie musimy doświadczać zła. Wskazała na istotny brak badań narracyjnych dotyczą
cych różnych sposobów religijnego radzenia sobie z doświadczaniem zła i doświadczeniami kryzy
sowymi. Zaprezentowane zostały w yniki badań empirycznych, których celem autorka uczyniła zwe
ryfikowanie indywidualnych i osobistych sposobów doświadczania i wyjaśniania zła, ich związku 
z wiedzą społeczną, zawartą w teologicznych koncepcjach chrześcijaństwa i biblijnych narracjach, 
oraz zależności między sposobem doświadczania i wyjaśniania zła a kulturą religijną i osobowością. 
Autorka poszukiwała odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Co jest doświadczane jako zło? 
Jakie nadzieje doświadczenia zła pojawić się mogą w niekierowanych narracjach? Jakie uczucia 
związane są z doświadczaniem zła? Jakie są sposoby tłum aczenia zła? Jakie schematy narracyjne są 
norm ą dla rozum ienia osobistych doświadczeń zła? W  w yniku przeprowadzonych analiz autorka 
dokonała typologii doświadczeń kryzysowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Do n i
niejszych doświadczeń zaliczyła: zakłócenie więzi przyjacielskiej, rodzinnej; krzywda niewinnych, 
bezbronnych; zagrożenie życia lub bezpieczeństwa własnego; negatywna ocena działania pozytyw 
nego w intencji sprawcy; zagrożenie i nietolerancja wobec własnej grupy religijnej; niewłaściwe za
chowania osób wobec czynienia dobra. Szczególną uwagę zwróciła na problem, kiedy narracja reli
gijna pomaga pozytywnie rozwiązać kryzys. Otóż taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osoba 
przechodząca kryzys jest wprowadzona w kulturę religijną, gdy należy do wspólnoty, w której sto
suje się narracje religijne przy interpretacji codziennych trudów  życiowych, gdy zdarzenie mieści się 
w jednej z narracji religijnych oraz gdy wykorzystana narracja zawiera pozytywne rozwiązanie k ry 
zysu i przywołana jest wraz z tym  pozytyw nym  rozwiązaniem.

Wystąpieniem, wieńczącym obrady sympozjum, była prezentacja sprawozdania z badań nad ra
dzeniem sobie z chorobą nowotworową, prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Studen
tów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. E. Burakowska 
i A. W łodarska, członkinie KNSP, przedstawiły wyniki badań nad czynnikam i determinującym i 
wybór przez pacjenta określonej strategii w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Przedm iotem 
niniejszych badań była: samoświadomość (obronna, osobowa, zewnętrzna, refleksyjna), nadzieja 
podstawowa oraz strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową. Grupę badawczą stanowili pa
cjenci z K liniki Hematologii, Onkologii i Chorób W ewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego 
Akademii Medycznej w Warszawie. W  podsum owaniu owej prezentacji w świetle założonych h ipo
tez, zwrócono szczególną uwagę na istniejący związek między samoświadomością i nadzieją podsta
wową, a strategią radzenia sobie z chorobą nowotworową.



Na zakończenie obrad opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii, m gr Jarosław Jastrzęb
ski, serdecznie podziękował za przybycie prelegentom, słuchaczom a przede wszystkim prof.
H. Gasiulowi za pomoc w organizacji sympozjum. W yraził jednocześnie nadzieję na spotkanie pod
czas kolejnych jego edycji.


