
strona 317

Redakcja
85-867 Bydgoszcz, ul. leopolda staffa 1 

tel. 52 370 84 02, fax 52 370 84 01 
e-mail: pfp@ukw.edu.pl

polskie forum psychologiczne

Spis treści
[Contents]

Małgorzata Kościelska
[Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej] ...................................................... 319

ARTYKUŁY
[Articles]

Dorota Suwalska-Barancewicz, alicja Malina: Prężność partnerów, strategie  
radzenia sobie w sytuacji trudnej a jakość ich związku
[Resilience, coping with a difficult situation and the quality of an intimate  
relationship] ................................................................................................................... 322

Katarzyna Walęcka-Matyja: The relationships with siblings in early  
adulthood – analysis of conditions
[Rozwój relacji z rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości – analiza  
kondycjonalna] .............................................................................................................. 341

Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera: Społeczno-kulturo-
we postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet  
i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne
[The sociocultural attitudes towards appearance and body dissatisfaction  
among late adolescence: a pilot study] ...................................................................... 364

aleksandra Pilarska: Psychometric properties and validation of the Polish  
translation of the integrative self-Knowledge scale
[Właściwości psychometryczne i walidacja polskiej wersji Skali Integracyjnej  
samowiedzy] ................................................................................................................. 378

anna Maria zawadzka, aleksandra lewandowska-Walter: Wartości, style  
przywiązania i samoocena a materializm nastolatków
[Values, attachment styles and self-esteem vs. adolescents’ materialism] ........... 394



strona 318

Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska: polska adaptacja modelu 
narcystycznego podziwu i rywalizacji
[polish adaptation of the narcissistic Admiration and rivalry concept] ............ 410

Kinga Sobieralska-Michalak, jolanta Kowalska, Malwina tudorowska: 
Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet  
z rozpoznanym rakiem piersi
[Anxiety and depression features in women with diagnosed breast cancer] ...... 432

Patryk Łakuta, Hanna Przybyła-Basista: Rola stygmatyzacji oraz przekonań  
na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę 
[The role of stigma and self-evaluative salience of appearance in the development  
of depressive symptoms in patients with psoriasis] ................................................ 447

Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska:  
social perception of counterstereotypical images of parents
[Społeczne postrzeganie rodziców niestereotypowo wypełniających  
role rodzinne] ................................................................................................................ 464

Recenzje i SPRaWozDania
[Reviews and reports]

Andrzej Margasiński (red.) (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. 
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (ss. 200)
[rec. Elżbieta Kamińska] ............................................................................................... 475

Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych
(4-5 marca 2016, Łódź)
[Paweł Błaszczyński]..................................................................................................... 479


