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Sekcja jest stowarzy-

szeniem osób zajmują-

cych się naukowo i 

praktycznie zagadnie-

niami rozwoju czło-

wieka. Zadaniem Sek-

cji jest tworzenie śro-

dowiska dla dyskursu 

dotyczącego tematów 

podejmowanych w 

pracowniach naukow-

ców oraz rozstrzyga-

nych praktycznie w 

kontaktach z jednost-

kami i instytucjami.  
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Sekcja Psychologii Rozwojowej nie tylko propaguje idee rozwoju człowieka w 

ciągu całego życia, wskazuje na zmiany środowiska jako czynnik rozwoju, ale także sama 

zmienia się, dając wyraz tendencji rozwojowej.  

Jednym z przejawów rozwoju Sekcji jest idea wydawania co kwartał Biuletynu 

jako informatora o nowych wydarzeniach naukowych w badaniach nad rozwojem człowieka 

w postaci notek na temat nowych książek, artykułów, konferencji. Biuletyn ma także infor-

mować o pracach Sekcji, jej inicjatywach i osiągnięciach.  

Biuletyn ma być dziełem całego środowiska, przygotowywanym pod kierunkiem 

dr hab. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz. Oznacza to, że czekamy na informacje od osób, grup, 

instytutów na temat zdarzeń naukowych, książek, artykułów a także naukowych i pragma-

tycznych inicjatyw powstających i realizowanych w różnych środowiskach. Będzie zatem 

Biuletyn miarą naszego społecznego zaangażowania w tworzenie wiedzy o rozwoju czło-

wieka. 

Przybrawszy formę elektroniczną Biuletyn będzie dostępny dla każdego, zapew-

niając stały kontakt z Sekcją Psychologii Rozwojowej.  

Z okazji inauguracji nowej  ścieżki działalności Sekcji życzę redaktor, dr hab. Bea-

cie Krzywosz-Rynkiewicz energii, pomysłowości i szczęśliwej komunikacji ze środowiskiem, a 

każdemu Czytelnikowi Biuletynu częstego poczucia zaskoczenia nowością i użyteczności 

uzyskiwanych informacji. Zapraszam Państwa do współredagowania tego pisma i 

nadsyłania informacji o aktualnych wydarzeniach w środowisku.  

 

Przewodnicząca Sekcji Psychologii Rozwojowej 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

 

Cel ma sens wówczas, gdy pozwala ci rosnąć, 

a wzrastasz przez zdobywanie go, 

a nie samo osiągnięcie. 

Antonie de Saint-Exupéry  
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Etyka troski to teoria 

moralna i stanowisko etyki 

relacyjnej, w którym za 

fundament ludzkiej egzy-

stencji i moralności uznaje 

się oparte na trosce relacje 

z innymi ludźmi oraz dba-

łość i odpowiedzialność za 

innych i ich dobro. Temat 

troski do dyskursu akade-

mickiego i psychologii roz-

woju człowieka wprowa-

dziła Carol Gilligan, za 

sprawą książki „In a Diffe-

rent Voice” (1982), w któ-

rej stwierdza, że istnieją 

dwa sposoby doświadcza-

nia świata społecznego i 

związane z tym moralne 

głosy. Jeden wyraża etykę 

troski, a drugi etykę spra-

wiedliwości.  

Głos sprawiedliwości 

oznaczający koncentrację 

na prawach, regułach, rów-

ności i bezstronności, do-

brze opisany przez Kohl-

berga, jest w  przekonaniu 

Gilligan (1982) charaktery-

styczny dla mężczyzn i do-

minujący w dyskursie spo-

łecznym i badaniach nad 

moralnością (np. Piaget, 

Kohlberg). Sama autorka 

zajęła się pomijanym przez 

wielu badaczy i słabo sły-

szalnym w społeczeństwie 

patriarchalnym głosem tro-

ski, bliższym kobiecemu 

sposobowi przeżywania i 

rozumienia świata społecz-

nego.    

Troska oznacza koncen-

trację na relacjach między-

ludzkich, na rozumieniu 

jednostek jako powiąza-

nych i współzależnych, na 

odpowiedzialności za in-

nych. Moralność troski to 

skupienie na przywiązaniu,  

 samopoświęceniu i  zasadzie 

nie krzywdzenia.  

Etykę troski na gruncie etyki 

normatywnej rozwinęła Nel 

Noddings (1984), uznając ją 

za pierwotną, uniwersalną, a 

tym samym bardziej podsta-

wową i lepszą od etyki opar-

tej na sprawiedliwości i obo-

wiązku.  Etyka troski prze-

ciwstawiana jest zarówno 

utylitaryzmowi jak i deonto-

logicznej etyce Kanta, na 

której bazuje teoria Kohl-

berga. Podkreśla ona fakt 

zależności człowieka od in-

nych ludzi. Troska wpisana 

jest w ludzkie życie i stanowi 

jego niezbywalny element. 

Ludzkie życie możliwe jest 

dzięki trosce i wsparciu, 

jakie ludzie oferują sobie 

wzajemnie. W przeciwień-

stwie do tradycyjnych kon-

cepcji etycznych budowa-

nych na prymacie rozumu, 

etyka troski uznaje znacze-

nie moralnych emocji, doce-

niając ich rolę zarówno w 

rozumieniu sytuacji społecz-

nych i moralnych dylema-

tów, jak również  w podej-

mowaniu  moralnych dzia-

łań.   

 Gilligan zgłębiając rozwój 

myślenia skoncentrowanego 

na trosce, opisuje trzy stadia 

główne i dwa stadia przej-

ściowe.  Polega on na przej-

ściu od egocentryzmu, po-

przez konwencjonalny spo-

sób rozumienia dobroci i 

skłonność do samopoświę-

cenia w kierunku  autonomii 

i równowagi między dbało-

ścią o siebie a troską o in-

nych, między egoizmem i  

odpowiedzialnością za bliź-

nich. Dowody na zmiany 

rozwojowe w zakresie  

myślenia moralnego skoncen-

trowanego na  trosce są dość 

ograniczone. Jednak pozwalają 

mówić o związku między wie-

kiem  i poziomem myślenia 

moralnego skoncentrowanego 

na trosce (Juujärvi, 2003; Mey-

ers, 2001; Skoe i in. 1999), a 

także różnicach  między ko-

bietami i mężczyznami (Skoe i 

in., 1996; Skoe, Gooden, 1993; 

Meyers, 2001; Czyżowska 

2012).  Są też podstawy, aby 

przypuszczać, że wraz ze 

z m i a n a m i  s p o ł e c z n o -

kulturowymi różnice mogą 

zanikać (Czyżowska, 2012). 

Jakkolwiek idea etyki troski 

rozwijana jest już od 30 lat, 

wywierając coraz silniejszy 

wpływ na sposób myślenia o 

kwestiach moralnych i prakty-

kę społeczną, to jednak wie-

dza na temat czynników roz-

woju myślenia skoncentrowa-

nego na trosce i odpowiedzial-

ności oraz możliwości jego 

stymulowania jest dość 

skromna.   

Warto Przeczytać  

Gilligan C. (1982), In A Dif-

ferent Voice: Psychological 

Theory and Women's Devel-

opment, Cambridge: Harvard 

University Press. 

Juujärvi S. (2003),  The Ethic 

of Care and Its Development. 

A Longitudinal Study Among 

Practical Nursing, Bachelor-

Degree Social Work and Law 

Enforcement Students. Helsin-

ki:  

Noddings N. (1984), Caring: 

A Feminine Approach to Eth-

ics and Moral Education. 

Berkeley: University of Cali-

fornia Press. 

Dr hab. Dorota Czyżowska 
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Co roku w Polsce i na świecie odbywają się konferencje, poświęcone w całości lub zawierające 

sekcje, związane z zagadnieniami rozwoju człowieka.  W tej części zamieszczamy krótkie spra-

wozdania z poruszanych tam tematów i najciekawszych wątków. Zachęcamy wszystkich czytel-

ników do nadsyłania swoich informacji oraz refleksji.  

XXXV Zjazd Psycho-

logiczny PTP, Byd-

goszcz 18-20 września 

2014 

Tegoroczny Zjazd PTP 

odbywał się pod hasłem 

„Psychologia w zmieniają-

cym się świecie”.  Wśród 

wykładów plenarnych, 

dyskusji panelowych, 72 

sympozjów, 25 sesji tema-

tycznych, 9 sesji plakato-

wych i 14 warsztatów, 

znalazło się wiele wątków 

psychologii rozwoju. Były 

to m.in. problemy dzieci, 

młodzieży oraz metody 

pomocy psychologicznej, 

wsparcie dla osób starze-

jących się, funkcjonowanie 

rodziny, w tym znaczenie 

rodzeństwa, wyzwania 

rodzicielstwa, macierzyń-

stwa oraz ojcostwa, róż-

ne aspekty rozwoju dziec-

ka: społeczny, emocjonal-

ny oraz poznawczy, tema-

tyka tożsamości oraz te-

matyka rozwoju wartości. 

Zagadnienie rozwoju war-

tości rozpatrywano rów-

nież w szerszym kontek-

ście teorii wartości, po-

nieważ gościem Zjazdu 

b y ł  m . i n .  S h a l o m 

Schwartz. Odbyły się też 

sympozja poruszające  

tematykę kreatywnej edu-

kacji oraz diagnozy umie-

jętności i kompetencji 

dzieci rozpoczynających 

naukę. Podczas Zjazdu 

odbyła się sesja specjalna: 

Czy warto dzisiaj czytać 

klasyków? Prezentacja 

książki Profesora Stefana 

Szumana „Osobowość i 

charakter”.  

Środowisko psychologii  

rozwojowej reprezento-

wali m.in.  Janusz Trempała  

z UKW - przewodniczący 

Komitetu Programowego 

Zjazdu, Maria Kielar-

Turska z AI, Ewa Czer-

niawska z UW, Anna 

Oleszkowicz oraz Alicja 

Senejko z UWR, Ewa Gur-

ba, Marta Białecka-Pikul, 

Małgorzata Stępień-Nycz, 

Magdalena Kosno z UJ, Jan 

Cieciuch z zespołem z 

UKSW oraz Justyna Micha-

łek z UWM. 

 

Mgr Ewa Topolewska, UKSW 

 

 

 
 

XIV konferencja Euro-

pean Association for 

Research on Adolescen-

ce (EARA) Çeşme, Tur-

cja, 3-6 września 2014. 

 

Konferencja obejmowała 

szeroko pojmowaną tema-

tykę badań nad dorasta-

niem,  ujmowaną z różnych 

perspektyw psychologicz-

nych, takich jak: ujęcie roz-

wojowe, społeczne, klinicz-

ne czy poznawcze. 

Program  obejmował wy-

kłady plenarne, panele dys-

kusyjne, sesje tematyczne, 

sympozja, sesje posterowe 

oraz warsztaty praktyczne. 

W konferencji wzięli udział 

badacze oraz praktycy z 

wielu krajów świata. Polskę 

reprezentowały: Małgorza-

ta Wójtowicz-Dacka z 

UKW, Alicja Senejko z 

UWR,  Dominika Karaś i 

Maria Kłym z UKSW. 

Tematem najczęściej poru-

szanym podczas konferen-

cyjnych wystąpień było   

formowanie się tożsamości 

w okresie adolescencji oraz 

wyłaniającej się dorosłości. 

Dlatego też temu zagadnie-

niu poświęcone będzie 

najbliższe wydanie specjal-

ne czasopisma Journal of 

Adolescence. 

 

Mgr Dominika Karaś, UKSW 
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Co roku w Polsce i na świecie odbywają się konferencje, poświęcone w całości lub zawierające 

sekcje, związane z zagadnieniami rozwoju człowieka.  W tej części zamieszczamy krótkie spra-

wozdania z poruszanych tam tematów i najciekawszych wątków. Zachęcamy wszystkich czytel-

ników do nadsyłania swoich informacji oraz refleksji.  

28th International Con-

gress of Applied Psychol-

ogy (ICAP),  

Paryż, 7-13 lipca 2014 

W tym roku odbył się cy-

kliczny, organizowany co 4 

lata, jeden z największych 

kongresów psychologicz-

nych. Tegoroczny zjazd 

zgromadził ponad 4500 osób 

z całego świata.  Wśród 18 

dywizji znajdują się dwie 

związane z obszarami roz-

woju człowieka: Division 3: 

Psychology and Societal Deve-

lopment i Division 5: Educatio-

nal and School Psychology.  

Wiele prezentowanych w 

ich ramach wystąpień, ogni-

skowało się wokół tematu  

zrównoważonego rozwoju  i 

jakości życia, również w 

edukacji. Szczególną popu-

larnością cieszyły się wykład 

i  sympozjum  zorganizowa-

ne przez prof. Saloma 

Schwartza na temat znacze-

nia wartości w funkcjonowa-

niu społecznym i politycz-

nym.  Polskie środowisko 

psychologii rozwojowej   

reprezentowali Adam Niem-

czyński z GWSH,  Jan Cie-

ciuch, Dominika Karaś i Ma-

ria Kłym z UKSW oraz Bea-

ta Krzywosz-Rynkiewicz z 

UWM. 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, 

prof. UWM  

IACEP European Re-

gional Conference Co-

gnitive and executive 

functioning: concepts, 

measurement and edu-

cational implications  

 

Budapeszt, czerwiec 19

-20, 2014 

 

W dniach 19-20 czerwca 

2014 r. w Budapeszcie 

odbyła się 10 regionalna 

konferencja stowarzysze-

nia International Associa-

tion for Cognitive Educa-

tion and Psychology 

(IACEP) zatytułowana Po-

znawcze i zarządzające 

funkcjonowanie: koncep-

cje, pomiar i edukacyjne 

implikacje. Organizatorką 

konferencji była assoc. 

prof. Iveta Kovalčíková, 

PhD. ze  Słowacji.  

Podczas konferencji miały 

miejsce następujące wyda-

rzenia naukowe: 3 wykłady 

plenarne, 3 sympozja, 6 

sesji referatowych, w tym 

jedna przygotowana spe-

cjalnie dla młodych bada-

czy Junior Day. Wykłady 

plenarne wygłosili: prof.  

Valéria Csépe z Węgier, dr 

Mariëtte Huizinga z Holan-

dii oraz prof. Beno Csapo 

z  

Węgier. Często poruszany-

mi tematami były znaczenie 

funkcji zarządzajacych dla 

edukacji oraz dynamiczne 

testowanie.  

Najbliższa międzynarodowa 

konferencja organizowana 

przez IACEP odbędzie się w 

Atenach w Grecji w dniach 

6-8 lipiec 2015 roku pod 

hasłem Cognition, Education, 

Brain and Technology: Future 

Trends and Opportunities. 
Mgr Magdalena Kosno, UJ 
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17th European Confrece 

on Developmental Psy-

chology 

European Association for 

Developmental Psychology 

(EDSP)  działające od 20 

lat, organizuje w dniach 8-

12 września 2015 roku w 

Bradze (Portugalia) między-

narodową konferencję nau-

kową. Szczegóły na: 

http://ecdpbraga2015.com/

index.php#id_slider_big 

 

 

Międzynarodowa Kon-

ferencja Naukowa: Pra-

ca wsparciem w osiąga-

niu dojrzałości ludzkiej i 

religijnej, 9-10 kwietnia 

2015   

Akademia Ingatianum w 

Krakowie organizuje inter-

dyscyplinarną konferencję  

na temat znaczenia pracy w 

kształtowaniu tożsamości 

osoby. Proponowane ob-

szary tematyczne to: (1) 

Praca i tożsamość osoby w 

wymiarze naturalnym i reli-

gijnym  (2) Wielokulturowy 

wymiar pracy, (3) Udział 

instytucji w aktywizowaniu 

obywateli, (4) Brak  pracy 

zagrożeniem rozwoju oso-

by.  Konferencja objęta jest 

między innymi patronatem 

PAN. Kontakt:  

konf.praca@ignatianum.edu.pl 

The European Confe-

rence on Psychology 

and the Behavioral 

Sciences, 6-8 Lipca 2015 

Brighton, East Sussex, 

United Kingdom 

W lipcu 2015 roku będzie 

miała miejsce druga z cyklu, 

międzynarodowa i interdy-

scyplinarna konferencja 

gromadząca naukowców i 

praktyków, podczas której 

prezentowane są badania i 

dyskutowane nowe trendy 

w badaniach nad zachowa-

niem człowieka. Tematem 

przewodnim tej konferencji 

będzie WŁADZA. Szczegó-

ły na: 

http://iafor.org/iafor/

conferences/ecp2015/ 

 

The 14th European 

Congress of Psycho-

logy, Mediolan 7-10 lip-

ca 2015 

European Federation of 

Psychologists’ Associations 

(EFPA) organizuje kongres 

naukowy, podczas którego 

odbędą się debaty z róż-

nych subdyscyplin psycho-

logii. Wśród obszarów 

tematycznych  znajdują się 

te, które mogą zaintereso-

wać psychologów rozwojo-

wych: (1) Language acquisi-

tion, (2) School adjustment, 

academic achievement and 

learning disabilities, (3) 

Learning and instruction,  

Attachment and intimate 

relationships, (5) Moral 

development and prosocial 

behaviour, (6) Emotion and 

self, (7) Social cognition, 

identity and social interac-

tions, (8) Bullying and ag-

gression (9) Adolescent 

adjustment, (10) Parenting, 

(11) Temperament and 

individual differences, (12) 

Typical and atypical devel-

opment, (13) Child abuse 

and neglect, (14) Develop-

mental disorders in health, 

(15) Longitudinal analysis.  

 

Wykłady plenarne wygłoszą 

m.in. Shalom H. Schwartz, 

Philip Zimbardo, a także 

psychologowie rozwojowi: 

Lenka Sulova, Charles 

University in Prague: Actual 

values and attitudes of Czech 

children, Gisela Tromms-

dorff, University of Kon-

stanz: Parent-child relations 

across cultures. 

Szczegóły na stronie kon-

gresu: 

http://www.ecp2015.it/ 

 

XXIV Konferencja  

Psychologii Rozwojowej 

 

W maju 2015 roku odbę-

dzie się kolejna Ogólnopol-

ska Konferencja Psychologii 

Rozwojowej. Organizato-

rem będzie Instytut Psy-

chologii Uniwersytetu Kar-

dynała Stefana Wyszyńskie-

go w Warszawie. Szczegóły 

w następnym Biuletynie - w 

lutym 2015.   



 

Numer 1                                                                                                                          Strona 6 

P
u
b
li
k
a
c
je

 

p
o

le
c
a
n
e
 k

si
ą
żk

i 
i 
a
rt

y
k
u
ły

 
Carlos A. Ball (2014).  

Same-sex marriage and 

children. A tale of histo-

ry, social science and 

law. Oxford: Oxford 

University Press  

Publikacja podejmuje pro-

blematykę rodzin jednopł-

ciowych oraz rozwoju wy-

chowywanych w nich dzie-

ci. Autor omawia m.in. 

uwarunkowania historycz-

ne i społeczne pełnienia ról 

małżeńskich w związkach 

jednopłciowych. W książce 

zawarto także ciekawy, 

wolny od uprzedzeń i po-

zbawiony nacechowania 

stereotypowego przegląd 

badań nad rodzicielstwem 

w opisywanych rodzinach 

oraz rozwojem dzieci dora-

stających w rodzinach two-

rzonych przez lesbijki i 

gejów.     

Dr Magdalena Grabowska, UKW 

 

Goldstein, Sam, Naglie-

ri, Jack A. (red.) (2014).  

Handbook of Executive 

Functioning. London: 

Springer 

Książka stanowi komplek-

sowe opracowanie zagad-

nienia funkcji zarządzają-

cych. Treść zorganizowana 

jest w cztery części,  

podzielone na 29 rozdzia-

łów. W części pierwszej 

autorzy prowadzą rozważa-

nia nad historią badań nad 

wyższymi  funkcjami po-

znawczymi, różnymi mode-

lami funkcji zarządzających, 

ich rozwojem oraz neurofi-

zjologicznymi korelatami. 

Praktyczne implikacje ba-

dań nad funkcjami zarzą-

dzającymi przedstawiono w 

kolejnej części książki, opi-

sując związki z takimi zabu-

rzeniami, jak autyzm, 

ADHD, zaburzenia ekster-

nalizacyjne i internalizacyj-

ne oraz pogarszaniem się 

funkcji poznawczych wraz z 

wiekiem. Trzecia część 

książki zawiera charaktery-

stykę różnych baterii mie-

rzących funkcje zarządzają-

ce. Ostatnia część  dotyczy  

treningów różnych kompo-

nentów funkcji zarządzają-

cych dla dzieci i młodzieży 

w kontekście edukacji. 

Podręcznik stanowi szeroki 

przegląd zagadnień związa-

nych z funkcjami zarządza-

jącymi , który może zainte-

resować psychologów roz-

wojowych, klinicznych oraz 

zajmujących się psychologią 

edukacji. 

Mgr Magdalena Kosno, UJ 

 

Janicka I., Liberska H. 

(red) (2014), Psychologia 

rodziny, Warszawa: PWN 

Współcześnie obserwujemy 

zmiany w obrębie podstawo-

wych społecznych struktur. 

Zatarciu ulega klasyczna dy-

chotomiczność płci, płynna 

staje się też kategoria dzie-

ciństwa i młodości  w relacji 

do dorosłości. Przemiany te 

dotyczą tez rodziny, której 

tradycyjny nuklearny charak-

ter  ulega zmianom. Psycholo-

gia Rodziny stanowi swoiste 

kompendium wiedzy  na te-

mat współczesnego funkcjo-

nowania systemu rodzinne-

go. Można  znaleźć w niej 

informacje i refleksje doty-

czące: (1)  funkcji i ról rodzin-

nych,  więzi, transmisji mię-

dzypokoleniowej, (2)  

nietradycyjnych form życia 

rodzinnego – rodzin zrekon-

struowanych, adopcyjnych, 

wielokulturowych i innych, 

(3) problemów życia rodzin-

nego – prokreacyjnych, prze-

mocy etc. i (4) współcze-

snych nurtów w terapii rodzi-

ny i pozytywnej psychologii 

rodziny.  

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, 

prof. UWM 
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Stefan Szuman, Osobo-

wość i charakter, PWN, 

2014  

Czytanie dzieł klasyków ma 

szczególne znaczenie. Dzieła 

naukowe, podobnie jak utwo-

ry literackie, stanowią mię-

dzypokoleniowy łącznik. Mło-

de pokolenia wchodzą w 

dyskurs zarówno z autorami 

tych dzieł, jak i osobami z 

poprzednich pokoleń. Ponad-

to dzieła klasyków pozwalają 

na diachroniczne ujmowanie 

badanych problemów, na 

poznanie perspektyw, z jakich 

ujmowano je w różnych 

okresach historycznych, jaki-

mi metodami prowadzono 

badania i na ile badany pro-

blem został wyjaśniony. 

Wyrażone w tekstach prze-

myślenia autora często stano-

wią inspirację do modyfiko-

wania dotychczasowej wiedzy 

odbiorcy i skłaniają do poszu-

kiwań; przyczyniają się do 

zmiany w sposobie ujmowa-

nia świata, w tym także w 

sposobie widzenia i wyjaśnia-

nia człowieka. Historia myśli 

psychologicznej jest zapisem 

pojawiania się różnych idei i 

momentów zwrotnych w 

ujmowaniu człowieka i wyja-

śnianiu jego zachowań. Za-

znaczają się wyraźnie dwa 

tory w tej historii: (1) szcze-

gółowe i wnikliwe badania  

sprawdzające hipotetyczne 

wyjaśnienia i przynoszące 

szczegółowe i precyzyjnie 

wyrażone wyniki; (2) próby 

całościowego ujmowania i 

wyjaśniania człowieka. O ile 

ten pierwszy tor zaznacza 

się wyraźnie i przynosi wy-

mierne rezultaty, to zakre-

sie drugiego odczuwa się 

ciągły niedostatek holistycz-

nego opisania i wyjaśnienia 

zachowania człowieka. Wy-

daje się, że z taką próbą 

mamy do czynienia w przy-

padku książki Szumana: 

Osobowość i charakter. 

Oryginalna książka zatytu-

łowana „Charakterologia” 

została napisana przez Ste-

fana Szumana w okresie II 

Wojny Światowej. Maszy-

nopis książki został przygo-

towany przez asystentki i w 

takiej postaci był wykorzy-

stywany na prowadzonym 

przez Szumana otwartym 

seminarium. Po każdym 

seminarium niektóre poję-

cia zawarte w nim zyskiwa-

ły nowe sformułowania i 

kolejne interpretacje. Szu-

mana cechowała bowiem 

ogromna elastyczność my-

ślenia i dążenie do maksy-

malnego zbliżenia się do 

istoty problemu. Semina-

rium z „Charakterologii” 

cieszyło się ogromnym 

powodzeniem, a poszcze-

gólne fragmentu tekstu 

stanowiły przedmiot żarli-

wych dyskusji w grupach 

koleżeńskich.  

Po 70 latach od spisania 

przez Szumana swoich 

przemyśleń, ukazuje się 

książka będąca dokładnym  

przedrukiem tekstu przygo-

towanego w formie maszy-

nopisu przez asystentki Pro-

fesora. Książka stanowi 

swego rodzaju podsumowa-

nie psychologicznych odkryć 

dotyczących człowieka na 

zakończenie pewnego etapu 

rozwoju wiedzy. Szuman 

wybrał styl eseistyczny: łączy 

ujęcia naukowe (filozoficzne, 

psychologiczne) z wypowie-

dziami twórców kultury 

(literatów), zaznaczając swój 

subiektywny punkt widzenia. 

Lektura „Charakterologii” 

dzisiaj, na początku XXI 

wieku, nadal zaskakuje głę-

bokością przemyśleń, orygi-

nalnością oraz aktualnością 

w ujmowaniu problemów 

psychologicznych dotyczą-

cych jednostki w relacji ze 

społeczeństwem. Jego roz-

ważania nad relacją między 

charakterem a społeczeń-

stwem dobrze wpisują się w 

problematykę podejmowaną 

aktualnie przez psychologię 

polityczną, pozostającą w 

kręgu zainteresowań dzien-

nikarzy, polityków, przy-

wódców partii, naukowców 

(socjologów, psychologów, 

politologów) a także więk-

szości obywateli. Wyrażane 

na ten temat myśli Szumana 

zachowały swą świeżość i 

trafność.   

Sposób prezentowania tych 

problemów zachęca do dys-

kursu z autorem, do uświa-

domienia sobie i wyrażenia 

własnych przekonań w tym 

względzie, wzbogacając o 

nową perspektywę w ujmo-

waniu osobowości człowie-

ka  
Prof. Maria Kielar-Turska, AI 
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Psychologia Rozwojowa 

 

Czasopismo Psychologia 

Rozwojowa (wcześniej: 

Kwartalnik Polskiej Psychologii 

Rozwojowej) powstało w 1993 

roku z inicjatywy psycholo-

gów prowadzących badania 

nad rozwojem człowieka a 

skupionych w Sekcji Psycho-

logii Rozwojowej Polskiego 

Towarzystwa Psychologicz-

nego. Od początku stanowiło 

forum wymiany myśli i do-

świadczeń dotyczących za-

równo badań nad rozwojem 

jak i psychologicznej praktyki 

związanej z diagnozowaniem i 

wspomaganiem rozwoju. Na 

łamach Psychologii Rozwojowej 

wypowiadają się nie tylko 

psychologowie ale również 

przedstawiciele innych dyscy-

plin prowadzących badania 

nad rozwojem człowieka, 

między innymi: antropolodzy, 

filozofowie, lekarze, pedago-

dzy. Taka otwarta formuła 

czasopisma pozwala na inter-

dyscyplinarne rozważanie 

problemów rozwoju. 

W Psychologii Rozwojowej 

publikowane są artykuły za-

wierające teoretyczne omó-

wienia zagadnień rozwoju,  

prezentujące syntetyczne 

przeglądy badań na wybra-

ny temat, przedstawiające 

wyniki badań empirycznych 

a także recenzje wybranych 

publikacji na temat rozwoju 

oraz sprawozdania z waż-

nych kongresów i konfe-

rencji dotyczących rozwoju 

człowieka. Prace ukazują 

rozwój człowieka w peł-

nym cyklu życia, od okresu 

prenatalnego do wieku 

senioralnego. Dotyczą za-

równo normy rozwojowej 

jak i zaburzeń rozwoju. 

Wzbogacają wiedzę o roz-

woju o człowieka prezen-

towaną w zagranicznych 

czasopismach o wyniki ba-

dań prowadzonych w ro-

dzimym środowisku spo-

łeczno-kulturowym. Nie-

które z czterech zeszytów 

ukazujących się w ciągu 

roku mają wyraźny zakres 

tematyczny zaznaczony w 

tytule, dzięki czemu dostar-

czają zarazem całościowego 

obrazu wybranej problema-

tyki rozwoju człowieka. 

Czasopismo Psychologia 

Rozwojowa prezentuje aktu-

alną wiedzę o rozwoju, 

stanowiąc cenne uzupełnie-

nie publikacji podręczniko-

wych. Jest jedynym na pol-

skim rynku czasopismem 

zajmującym się rozwojem 

człowieka. Rekomendujemy 

je zarówno pracownikom 

nauki badającym problemy 

rozwoju, studentom kie-

runków psychologicznych, 

pedagogicznych, medycz-

nych a także psychologom i 

pedagogom praktykom.  

W kolejnym, czwartym 

numerze czasopisma na  

rok 2014, ukażą się między 

innymi artykuły: Statusy tożsa-

mości uczniów szkół zawodo-

wych i ich korelaty (A. Brzeziń-

ska, T. Czub, K. Piotrowski), 

Strategie radzenia sobie ze stre-

sem a występowanie sympto-

mów depresyjnych u młodzieży 

w wieku 13-16 lat (R. Sikora, E. 

Greszta), Niejęzykowe deficyty 

poznawcze u dzieci z dysleksja 

rozwojową i jej ryzykiem (N. 

Gawron i in.), Orientacja życio-

wa i typ partycypacji społecznej 

w okresie wczesnej i późnej 

adolescencji oraz wyłaniającej się 

dorosłości: kontekst edukacyjny 

(M. Rękosiewicz).  

Czasopismo można zamówić 

poprzez stronę internetową 

Wydawnictwa UJ oraz po-

przez stronę internetową 

czasopisma. Wszystkie nume-

ry można zamawiać w wersji 

drukowanej, natomiast po-

cząwszy od numeru 17(1) 

2012, można zamawiać rów-

nież wersję elektroniczną cza-

sopisma. Możliwy jest również 

zakup pojedynczych artykułów 

w wersji elektronicznej. Do-

datkowo, cała zawartość nu-

merów z roku 2010 i 2011 

oraz numerów 2, 3 i 4 z roku 

2009 dostępna jest bezpłatnie 

w wersji elektronicznej, na 

stronie internetowej czasopi-

sma (http://www.ejournals.eu/

Psychologia-Rozwojowa). 

Dodatkowe informacje doty-

czące zamawiania pojedyn-

czych artykułów oraz całych 

numerów można znaleźć na 

stronie internetowej: http://

www.ejournals.eu/jak-

zamawiac/. 

 

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ, 

Sekretarz redakcji 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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Nowe czasopismo Civi-

tas et lex. Zapraszamy 

do publikowania! 

Zapraszamy  do publikacji 

artykułów naukowych w 

dziale PSYCHOLOGIA 

w nowopowstającym pi-

śmie „Civitas et lex” afilo-

wanym przy Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. 

Pismo zostało zrejestrowa-

ne w sądzie i jest obecnie 

na etapie  uzyskiwania nu-

merów e-ISSN i ISSN.  Pu-

blikację dwóch pierwszych 

numerów planujemy już na 

rok 2014.  Po dwóch latach 

i s t n i e n i a  p i s m a 

(przewidywalnie w 2016/17 

roku) planujemy aplikować 

o przyznanie pismu punkta-

cji. Prawdopodobnie punk-

tacja ta będzie przyznawana 

również „wstecznie” za 

artykuły opublikowane w 

latach 2014-2016. 

Artykuły o objętości 

25.000- 40.000 znaków (ze 

spacjami i przypisami 

włącznie) publikujemy w 

języku angielskim lub pol-

skim. Szczegółowe wytycz-

ne dla Autorów znajdują 

się na stronie Wydziału  

Studiów Technicznych i 

Społecznych UWM w Ełku 

(zakładka „Civitas et lex”).  

Nadesłane artykuły będą 

kierowane do dwóch re-

cenzentów wg modelu 

„double- blind review pro-

cess”. 

W sprawie publikacji w 

dziale  Psychologia proszę o 

kontakt ze mną.   

dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. 

UWM,  

ewesolowska@uwm.edu.pl  

 

Nagroda Teofasa 2014 

dla psychologa rozwoju 

J u ż  po  r az  s zó s t y 

„Charaktery” wyróżniły 

książki psychologiczne pol-

skich autorów.  Rangę Na-

grody Teofrasta dobitnie 

podkreślają nazwiska do-

tychczasowych jej laurea-

tów, wybitnych badaczy i 

psychologów polskich. Są to 

profesorowie: Maria Lewic-

ka, Paweł Boski, Wiesław 

Łukaszewski, Piotr Oleś, Jan 

Strelau i  Bogdan Wojcisz-

ke .     

Do tegorocznej edycji Na-

grody kilkanaście wydaw-

nictw i uczelni wyższych 

zgłosiło łącznie 53 pozycje.  

W kategorii najlepszej książ-

ki naukowej przyznano dwie 

równorzędne Nagrody. 

Jedną  z nich otrzymał 

przedstawiciel środowiska 

psychologii rozwoju,  

dr hab. Jan Cieciuch, 

prof. UKSW,  za książkę   

„Kształtowanie się syste-

mu wartości od dzieciń-

stwa do wczesnej doro-

słości”.  

Serdecznie gratulujemy! 

Książka ta, to analityczne, a 

zarazem nowatorskie na-

wiązanie do tradycyjnego, 

sięgającego starożytności, 

problemu swoistego napię-

cia pomiędzy rozumem a  

wolą w człowieku; napięcia 

niezmiernie ważnego w 

procesie kształtowania się  

osobowości, a dającego o 

sobie znać zwłaszcza w 

sferze emocjonalnej – mó-

wił w laudacji filozof etyk, 

ks. prof. Adam Szostek. 

Warto dodać, że książka 

została wydana na zasadzie 

Creative Commons. Rezy-

gnując z tantiem, autor 

udostępnił ją zainteresowa-

nym, którzy nieodpłatnie 

mogą ściągnąć ją na swoje 

komputery czy urządzenia 

przenośne.  

Więcej informacji o tego-

rocznym konkursie można 

znaleźć na:  http://

www.nagrodateofrasta.eu/ 

 

Książka otrzymała rów-

nież nagrodę im. Stefa-

na Szumana  

w kategorii za pojedynczą 

publikację – pracę teore-

tyczną, empiryczną lub apli-

kacyjną, wykonaną w Pol-

sce, opublikowaną w czaso-

pismach polskich lub zagra-

nicznych lub w postaci 

książkowej w wydawnic-

twach polskich i zagranicz-

nych.  
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Czy jesteś młodym nau-

kowcem? Czy brakuje Ci 

międzynarodowej współ-

pracy z innymi młodymi 

naukowcami? Jeśli tak, ofer-

ta ERU/EADP może okazać 

się warta obejrzenia!  

Sekcja została założona w 

2008 roku, w celu zwięk-

szenia możliwości współ-

pracy i wymiany wiedzy 

pomiędzy studentami i 

członkami EADP na wcze-

snym etapie kariery nauko-

wej. Oferta ERU/EADP jest 

skierowana do studentów/ 

absolwentów/ doktoran-

tów i młodych doktorów 

zajmujących się tematyką 

psychologii rozwoju, i/lub 
innymi obszarami kore-

spondującymi z badaniami 

nad rozwojem człowieka.  

Kim jesteśmy? Zarząd two-

rzą:  

Prezydent: Radosveta Dimi-

trova, Prezydent-elekt: Loes 

Keijsers, Past-Prezydent: Rens 

van de Schoot, Sekretarz: 

Arzu Aydinli, Skarbnik: Jia 

He, Specjalista ds. Relacji 

Wew.: Yael Ponizovsky, Spe-

cjalista ds. Relacji Zew.: Maja 

Schachner,  

a także Krajowi Przedsta-

wiciele w ponad 20 krajach 

z całej Europy.  

Jaki jest nasz cel? Rozwi-

janie, koordynowanie oraz 

ułatwianie studentom i 

młodym naukowcom moż-

liwości kształcenia;  

rozwijanie współpracy nad 

wspólnymi publikacjami i 

prowadzaniem badań w 

ujęciu międzykulturowym; 

udostępnianie informacji 

dotyczących możliwości 

zewnętrznego finansowa-

nia, jak również wolnych 

miejsc pracy  

Co robimy? W ostatnich 

dwóch latach zorganizowa-

liśmy dla naszych członków 

następujące wydarzenia i 

inicjatywy: 

Tydzień Pisania tekstów do 

renomowanych czasopism 

naukowych  (Wr i t in g 

Week) 2012 - Utrecht,  NL 

i 2013 - Lausanne, CH  

Wydajemy też Newsletter 

w którym informujemy o 

bieżących możliwościach 

współpracy, publikacji i 

podejmowania wspólnych 

inicjatyw naukowych.  

 

Dlaczego warto dołą-

czyć do ERU?  

Bezpłatny dostęp do czaso-

pisma European Journal of 

Developmental Psychology, 

EJDP (wersja drukowana 

oraz online). 

ERU Newsletter z informa-

cjami na temat aktualnych 

wydarzeń i działań skiero-

wanych do młodych nau-

kowców.  

Za pośrednictwem listy 

dyskusyjnej ERU regularny  

dostęp do aktualnych infor-

macji dotyczących możliwości 

wydawniczych, szkoleń, finan-

sowania oraz stypendiów.  

Zredukowana opłata za udział 

w Biennale EADP Conferen-

ce. 

Uczestnictwo we wszystkich 

inicjatywach promowanych 

przez EADP / ERU (Tygodnie 

Pisania, warsztaty, szkoły let-

nie, szkoły zimowe, itp.).  

Promowanie własnych projek-

tów badawczych poprzez 

rozszerzenie naukowej sieci 

współpracy i rozwijania możli-

wości podejmowania między-

narodowej współpracy. 

Nawiązywanie przyjaźni z 

młodymi naukowcami z całe-

go świata i znalezienie popar-

cia dla swoich naukowych 

pomysłów.  

 

Skontaktuj się z Nami! 

Zapraszamy na stronę 

www.eadp.info/NEW-Young-

Researchers-

Union.644.0.html.  

Jeśli masz pytania zachęcamy 

do kontaktu z Radosvetą Di-

mitrovą:  

R.Dimitrova@uvt.nl, http://

www.radosvetadimitrova.org/ 

lub Arzu Aydinli: aaydin-

li@ku.edu.tr 

 
Dr Justyna Michałek, UWM 

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

jmichałek@wp.pl  

http://www.eadp.info/NEW-Young-Researchers-Union.644.0.html
http://www.eadp.info/NEW-Young-Researchers-Union.644.0.html
http://www.eadp.info/NEW-Young-Researchers-Union.644.0.html
javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=%22R.+Dimitrova%22+%3CR.Dimitrova%40uvt.nl%3E',10,10,650,540,1);
http://www.radosvetadimitrova.org/
http://www.radosvetadimitrova.org/
javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=%22Arzu+Aydinli%22+%3Caaydinli%40ku.edu.tr%3E',10,10,650,540,1);
javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=%22Arzu+Aydinli%22+%3Caaydinli%40ku.edu.tr%3E',10,10,650,540,1);
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Czym jest SECNet? 

Organizacja została założo-

na podczas VIII konferencji 

stowarzyszenia European 

Association for Research 

o n  A d o l e s c e n c e 

w Oxfordzie (Wielka Bry-

tania), we wrześniu 2002. 

Zrzesza ona nie tylko dok-

torantów, ale również nau-

kowców posiadających już 

stopień doktora, którzy 

zainteresowani są badania-

mi nad okresem dorastania 

i chcieliby nawiązać współ-

pracę, a także wymienić 

wiedzę i doświadczenia z 

badaczami z całego świata. 

 

Jakie są nasze cele? 

Do najważniejszych celów 

organizacji należy: 

 dostarczenie wspar-

cia i użytecznych 

informacji młodym 

naukowcom zainte-

resowanych bada-

niami nad adole-

scencją; 

 promowanie nauko-

wej współpracy po-

między badaczami 

zajmującymi się po-

dobną tematyką w 

zakresie badań nad 

adolescencją; 

 zwiększanie możli-

wości uczenia się 

wśród młodych nau-

kowców; 

 współpraca z młody-

mi badaczami z in-

nych organizacji 

oraz z innych kra-

jów. 

Kim są członkowie 

SECNet? 

W skład komitetu SECNet 

wchodzą: Elisabetta Cro-

cetti, Jolien van der Graaf, 

Aysenur Ataman, Constan-

tina Demetriou, Katharina 

Eckstein oraz Cyrille Per-

chec. 

Stowarzyszenie jest 

również reprezentowane 

przez 17 przedstawicieli z 

różnych krajów świata. 

 

Czym się zajmujemy? 

Organizacja SECNet stano-

wi źródło informacji 

o konferencjach z zakresu 

badań nad dorastaniem, a 

także o możliwościach za-

wodowych i stypendialnych 

z krajów całego świata. 

Organizacja stanowi rów-

nież miejsce wymiany infor-

macji oraz doświadczeń 

pomiędzy młodymi bada-

czami, umożliwiając tym 

samym nawiązywanie 

współpracy międzynarodo-

wej. 

Celem jest też organizowa-

nie (we współpracy 

z Society for Research on 

Adolescence oraz fundowa-

nych przez Jacobs Founda-

tion) Szkół Letnich, które  

umożliwiają młodym nau-

kowcom uczestnictwo 

w profesjonalnych szkole-

niach i warsztatach meto-

dologicznych, teoretycz-

nych i praktycznych oraz 

kontakt z uznanymi  bada-

czami z dziedziny badań 

nad dorastaniem. 

Jak można dołączyć do 

EARA SECNet? 

Wystarczy zarejestrować się 

na stronie:  

http://www.earaonline.org/

membership/ 

 

Studentów oraz doktorantów 

obejmuje nawet kilkudziesię-

cioprocentowa zniżka opłaty. 

Opłata ważna jest dwa lata 

i obejmuje prenumeratę Jour-

nal of Adolescence, new-

sletter EARA oraz zniżkę  

opłaty konferencyjnej na od-

bywające się co dwa lata kon-

ferencje EARA. 

 

Więcej informacji można 

znaleźć na stronach: 

Strona EARA SECNet: 

http://earasecnet.weebly.com/ 

 

Informacje na temat członko-

stwa: 

http://www.earaonline.org 

 

 Masz jakieś pytania? 

 Napisz pod adres: 

 eara.secnet@gmail.com 

 

 

 
Mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA 

SECNet 

dominika.karas@gmail.com 
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Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem czło-

wieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjali-

stów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się  informacjami i refleksjami .  

Habilitacje wg nowej 

procedury 

Czy mój dorobek jest wy-

starczający do wszczęcia 

przewodu habilitacyjnego? 

Na co zwracają uwagę re-

cenzenci? Jaki wygląda pro-

cedura  habilitacyjna? W 

ostatnich kilkunastu miesią-

cach zakończyły się pierw-

sze postępowania habilita-

cyjne wg nowej procedury 

MNiSW.  Wszystkie infor-

macje o tych przewodach 

wraz z recenzjami są  

umieszczone na stronie 

Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów Nauko-

wych. Osoby zainteresowa-

ne pierwszymi doświadcze-

niami i rezultatami, znajda 

j e  n a :   h t t p : / /

www.ck.gov.pl/index.php/

postepowania-awansowe/

postepowania-habilitacyjne/

dziedzina-nauk-spolecznych 

 

 Zawód Naukowiec  

O tym, że warto wybrać 

zawód naukowca, przeko-

nywała w auli Politechniki 

Warszawskiej minister nau-

ki i szkolnictwa wyższego, 

Lena Kolarska-Bobińska 

oraz młodzi badacze – lau-

reaci konkursów Diamento-

wy Grant oraz Generacja 

Przyszłości.  

Tym samym, ruszyła ogól-

nopolska kampania, która 

promować ma wybór wła-

śnie takiej ścieżki kariery.  

O tym czy i dlaczego warto 

zostać naukowcem i jakie 

są perspektyw dla tego 

zawodu w Polsce i na świe-

cie można przeczytać:  

http://www.nauka.gov.pl/

aktualnosci-ministerstwo/

ruszyla-kampania-zawod-

naukowiec.html 

 

 

Ustawa o zawodzie  

psychologa, 

kształcenie psycholo-

gów i dwustopniowe 

studia psychologiczne 

 

Uczestnicy Zjazdu Psycho-

logicznego w Bydgoszczy 

18-21 września 2014, wyra-

zili swoje zaniepokojenie 

brakiem postępu prac nad 

ustawą o zawodzie psycholo-

ga i samorządzie zawodo-

wym psychologów. Obecna 

ustawa nie reguluje zada-

walająco wszystkich obsza-

rów praktyki psychologicz-

nej, co sprzyja nieprofesjo-

nalnej działalności psycho-

logicznej wielu osób i insty-

tucji. Zwrócili też uwagę,  

 

 

że uruchomienie dwustop-

niowych studiów psycholo-

gicznych prowadzi do pogłę-

bienia chaosu legislacyjnego i  

sprzyja nadużyciom w kształ-

ceniu psychologów i praktyce 

psychologicznej.  Więcej in-

f o r m a c j i  n a :  h t t p : / /

www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.

edu.pl/uchwala-xxxv-zjazdu-

n a u k o w e g o - p o l s k i e g o -

t o w a r z y s t w a -

psychologicznego/ 
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Dlaczego warto należeć do  

Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP  

 

 Sekcja jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Sekcja organizuje co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzą-

cą ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwią-

zania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2015 roku odbędzie się już 

XXIV cykliczna konferencja. 

 

 Sekcja wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, które w 

wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z punktacją 

7 pkt.  

Informacje i Ogłoszenia 

D
o

łą
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z 
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Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

jest zainteresowana zatrudnieniem od roku akademickiego 2016/17 na stanowisku 

adiunkta lub asystenta, psychologa z dorobkiem naukowym (zakończonym lub bliskim 

finalizacji przewodem doktorskim) w obszarze psychologii rozwoju, edukacji, zdrowia. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem Katedry, dr hab. Beatą Krzywosz-

Rynkiewicz, prof. UWM: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl  


