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John Bowlby 1907 — 1990 

W bieżącym roku 

w s p o m i n a m y 

trzech autorów 

znaczących prac o 

rozwoju dziecka, 

a mianowicie: 

W.T. Preyera w 

120 rocznicę 

śmierci (dał po-

czątek psychologii 

porównawczej, a 

swoje prace opie-

rał na systematycznej obserwacji), A. Bine-

ta w 160 rocznicę urodzin (prowadził od-

krywcze badania eksperymentalne nad pa-

mięcią, autor testów inteligencji oraz cieka-

wych propozycji edukacyjnych uwarunkowa-

nych rozwojem) oraz Johna Bowlby’ego w 

110 rocznicę urodzin. 

Bowlby był z wykształcenia lekarzem. Bar-

dziej jednak zainteresowany był obserwowa-

niem zachowania dzieci i poszukiwaniem 

jego uwarunkowań. Początek tych zaintere-

sowań pojawił się, kiedy Bowlby pracował w 

szkole dla nieprzystosowanych dzieci w Nor-

folk. Obserwacje dzieci i poznawanie ich 

historii życia doprowadziły do koncepcji, że 

doświadczanie separacji z opiekunem 

we wczesnym dzieciństwie może mieć 

silny wpływ na dalsze zachowanie. Zain-

teresowanie wpływem czynników wrodzo-

nych i preedypalnych fantazji skierowały zain-

teresowania Bowlby’ego ku psychoanalizie; 

sam przeszedł szkolenie pod kierunkiem 

Melanii Klein. Dostrzegał jednak niedoskona-

łości tej koncepcji; zwracał uwagę na zanie-

dbywanie przez psychoanalityków ważności 

aktualnych, rzeczywistych kontaktów dziecka 

z opiekunami. Nieusatysfakcjonowany psy-

choanalitycznym punktem widzenia, zgodnie 

z którym dziecięca miłość matki jest wyni-

kiem gratyfikacji oralnej (karmienie), Bowlby 

wziął pod uwagę etologiczną teorię Konrada 

Lorenza i Niko Tinbergena, którzy akcento-

wali ewolucyjne podstawy zachowania jako 

źródło wyjaśniania relacji przywiązania dziec-

ka do matki. Tak powstała idea przywiąza-

nia. 

Po II. Wojnie Światowej prowadził badania 

nad skutkami separacji dziecka od matki w 

procesie hospitalizacji. Wówczas współpra-

cował z Ester Bick, poznając jej metodę ob-

serwacji niemowląt i uczestnicząc w szkole-

niach z psychoterapii. Jednocześnie współ-

pracował z Mary Ainsworth, tworząc pod-

stawy teorii przywiązania, weryfikowanej 

przez nią w badaniach międzykulturowych. 

Pierwsze stwierdzenia na temat teorii przy-

wiązania pochodzą z 1952 roku, a  przedsta-

wił je autor w 1957 roku w Brytyjskim To-

warzystwie Psychoanalitycznym. Teorię 

przywiązania opublikował w trójtomowym 

dziele: Attatchment (1969; Przywiązanie 

2007), Separattion (1973), Loss (1980). 

Po wojnie sporządził monografię dla WHO 

na temat losów bezdomnych dzieci w powo-

jennej Europie. Wspólnie z J. Robertsonem 

opracował film „Dwulatek idzie do szpitala”, 

pokazując dewastujące skutki separacji dziec-

ka z matką, co przyczyniło się do liberalizacji 

wizyt rodzinnych w szpitalach dziecięcych.  

Koncepcja Johna Bowlby’ego nadal inspiruje 

wielu badaczy do poznawania całożyciowych 

skutków sposobu przywiązania do opiekuna 

we wczesnym dzieciństwie. Wyrazem prak-

tycznego zastosowania teorii przywiązania 

jest zgoda na przebywanie matki z małym 

dzieckiem w szpitalu podczas leczenia.  

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 

Rozwoju Człowieka  



Numer 12                                                                                                                                   Strona 2 

P
o

ls
k
ie

 S
to

w
a
rz

y
sz

e
n
ie

 P
sy

c
h
o

lo
g
ii
 

R
o

zw
o

ju
 C

zł
o
w

ie
k
a

 

Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja człon-

kowska znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).  

Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto ban-

kowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka: 

Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390  

Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek: 

dla zwyczajnych członków – 80 zl 

dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł. 

 

 

www.psprc.edu.pl 

http://www.psprc.edu.pl
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 Pod koniec lat dziewięćdziesiątych grupa 

badaczy z Canadian Institute for Advanced 

Research na Uniwersytecie McGilla zidentyfi-

kowała silne powiązania między doświadcze-

niem traumy, związanej z brakiem macierzyń-

skiej opieki we wczesnym okresie a odczu-

waniem w kolejnych etapach rozwoju ciągłe-

go niepokoju i stresu. Konsekwencją trauma-

tycznych doświadczeń są problemy w rela-

cjach społecznych, zdrowiu psychicznym i 

fizycznym - a nawet do krótsze życie. Bada-

cze postanowili powrócić do tych badań, 

skupiając się na próbie wyjaśnienia: Jak stres 

wczesnego życia "włazi pod skórę"?  

Michael Meaney, specjalizujący się w zakresie 

neurologii, stresu i ekspresji genów badał 

gryzonie u których zidentyfikowano zaburze-

nia regulacji stresu (stress dysregulation - 

SDR). Badane osobniki wykazywały zbyt dużą 

reaktywność wobec stresorów i pozostawały 

w stanie ciągłego stresu. Zgodne z poprzed-

nimi badaniami stwierdzono fizjologiczne 

różnice i problemy behawioralne u szczurów, 

które pozbawiono kontaktu z matką we 

wczesnym okresie rozwoju. Pojawił się jed-

nak jeszcze jeden, dotychczas nie wskazywa-

ny czynnik.  

 

Michael Mea-

ney, profesor 

Un iwersy te tu 

McGill 

 

 

 

 

Laboratorium Meaneya badało związek mię-

dzy brakiem wczesnej opieki ze strony osoby 

emocjonalnie związanej z dzieckiem a SDR. 

Badacze przez pewien czas poszukiwali przy-

czyn biologicznych. Podczas jednej z konfe-

rencji naukowych doszło do spotkania Micha-

el Meaney z dawnym kolegą Moshe Szyfem i 

spotkanie to okazało się być niezwykle inspi-

rujące. Szyf,  pionier w rozwijającym się polu 

epigenetyki, sugerował, że warto zbadać epi-

genetyczną zmianę genów, które kontrolują 

układ stresowy. Istotą było zbadanie, czy 

doświadczenia społeczne - w tym przypadku, 

wczesne wychowanie, kontakt z matką - mo-

gą mieć wpływ na układ genetyczny, a w kon-

sekwencji oddziaływać na fizyczne, somatycz-

ne i psychologiczne stany jednostki w ciągu 

całego życia. 

Zwykle nasz system reagowania na stres 

funkcjonuje proporcjonalnie do zagrożeń. 

Jeśli pojawia się realne fizyczne zagrożenie 

system ten uwalnia kortyzol, co skutkuje 

wzrostem możliwości obronnych organizmu. 

Kiedy zagrożenie przechodzi, poziom korty-

zolu ulega redukcji. Cóż, okazało się, że kiedy 

nowonarodzone szczury w laboratorium 

Meaneya doświadczyły stresu z powodu złej 

opieki matki lub jej braku, stało się coś, co 

uniemożliwiło wyłączenie kortyzolu.  

Proces ten jest znany jako zmiana epigenety-

ki: funkcja genu jest zmieniana - włącza się 

lub wyłącza - przez czynnik zewnętrzny. W 

tym przypadku czynnikiem zewnętrznym był 

długotrwały stres w wieku dziecięcym, który 

spowodował epigenetyczną zmianę zwa-

ną metylacją (“stress methylation”). Metyla-

cja oznacza, że grupa metylowa - konkretny 

typ cząsteczki chemicznej - przyłączyła się do 

„przełącznika włączania”. Wysoki poziom 

stresu we wczesnym okresie życia może me-

talizować kluczowy gen, który kontroluje 

układ stresu. Kiedy tak się stanie, człowiek 

zachowuje się tak, jakby ciągle znajdował się 

w sytuacji zagrożenia. System genetyczny, 

który ma kontrolować reakcję na stres, ulega 

zahamowaniu, uniemożliwiając zmianę w kie-

rowaniu produkcją kortyzolu. 

Na podstawie tych odkryć badacze z Cana-

dian Institute for Advanced Research uznali, 

że niski status społeczno-ekonomiczny 

(socioeconomic status - SES) może stanowić 

ważny marker odczuwania niepokoju, z kon-

sekwencjami które będą towarzyszyć w ciągu 

całego życia. W trakcie prowadzonych analiz 

okazało się jednak, że doświadczenia wpływa-

jące na odczuwanie chronicznego niepokoju 

wynikają z wielu innych źródeł niż trudności 

w sferach ekonomicznej i społecznej.  

 

Ciąg dalszy na następne stronie 
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Daniel P. Keat-

ing - Professor 

of Psychology, 

Professor of 

Psychiatry; 

Survey Re-

search Center, 

Institute for 

Social Re-

search 

 

 

 

 

We współczesnym świecie wielozadaniowości 

(multitasking career) naciski wywierane na 

młode matki mogą w istotny sposób negatyw-

nie wpływać na rozwój dziecka. Mogą kolido-

wać z jego potrzebami i sposobem ich zaspo-

kajania, ze sposobem realizowania działań 

pielęgnacyjnych w odpowiedzi na potrzeby 

niemowląt. Zmiana epigenetyczna może wy-

stąpić jeśli matka w czasie ciąży jest poddawa-

na hiperstresowi.  

Wnioski z tych badań, replikowanych wielo-

krotnie w innych ośrodkach naukowych 

wskazują, że stres doświadczany bezpośred-

nio we wczesnym dzieciństwie, ale także po-

średnio, przez stres, jakiego doświadcza mat-

ka, może zmienić sposób funkcjonowania 

naszych genów, a konsekwencje tych zmian są 

niemal nieodwracalne i kształtują całe nasze 

życie. Co więcej, ta epigenetyczna zmiana  

może zostać przekazana następnym pokole-

niom. Dotychczas potwierdzono to w bada-

niach laboratoryjnych prowadzonych na zwie-

rzętach, ale wiele wskazuje na to, że ten sam 

mechanizm charakterystyczny jest dla świata 

ludzi. Odkrycie to oznacza, że społeczne do-

świadczenia wczesnego nieszczęścia czy lęku 

mogą stać się przyczyną zmiany, które staje 

się częścią naszej biologii i częścią naszego 

biologicznego dziedzictwa.  

 

* * * * 

Warto przeczytać 

Daniel P. Keating. (2017).  

Born anxious: The lifelong impact of 

early life adversity and how to break 

the cycle.  St. Martin’s Press  

 

Książka (wydana w lutym 2017) składa się z 

sześciu rozdziałów: 1/ Early life stress: The 

biological impact of rising inequality; 2/ Des-

tined to thrive, destined to struggle: The criti-

cal period of baby’s first year; 3/ Into the are-

na: The world of peers and schools; 4/ Onto 

the stage: Stress and coping in Adolescence; 

5/ The stress tests of aduldhood: Managing 

family, work, and relationships; 6/ The stress 

epidemic: The hidden costs of Inequality; 7/ 

Inequality is not destiny: How we can break 

the cycle. 

Książka Born Anxious wprowadza nowe sło-

wo do naszego leksykonu: "metylowany". 

Krótko mówiąc, jest to lektura  o 

"metylowaniu epigenetycznym". Autor  stara 

się wyjaśnić mechanizmy zachowań, które 

często obserwujemy, ale ich nie rozumiemy: 

na przykład szef, który niemal rozstrzelałby 

pracownika za najmniejszy błąd, niemowlę, 

której nie da się uspokoić; mąż, który nie 

może zasnąć w nocy. W każdym przypadku, 

jako źródło wskazywane są niekorzystne wa-

runki środowiskowe, pociągające za sobą 

negatywne doświadczenia okresu prenatalne-

go lub w pierwszym roku życia. Kluczowa 

okazuje się być metylacja stresowa, prowa-

dząca do zakłócenia równowagi sterowania 

kortyzolem, predysponując dziecko do nad-

miernego reagowania na stres w ciągu kolej-

nych lat życia. Konsekwencje układają się w 

szeroki wachlarz, od niepowodzeń szkolnych, 

przez niszczenia relacji i związków z innymi 

po przedwczesną śmierć.  

 

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 

http://us.macmillan.com/books/9781250075048
http://us.macmillan.com/books/9781250075048
http://us.macmillan.com/books/9781250075048
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Nagrodzone Postery  

26. Ogólnopolskiej   

Konferencji Psychologii Rozwojowej  

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

powołał Komisji oceniającą prezentowane na Konferencji postery w  składzie: 

prof. UZ dr hab. Ludwika Wojciechowska (przewodnicząca), dr hab. Dorota Czyżowska, 

prof. UWM dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Komisja oceniała tematykę posteru, 

adekwatność stosowanych metod statystycznych, sposób prezentacji wyników 

oraz graficzne opracowanie plakatu.  Przyznano następujące nagrody:  

 

Dr Dominice Łowkajtis  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

Wyobraźnia twórcza uczniów w 

wieku 7 – 18 lat   
za podjęcie ciekawego tematu w perspekty-

wie rozwojowej, wartościowe połączenie 

metod jakościowych i ilościowych; ogrom-

ną grupę badanych – 1522 osoby oraz inte-

resującą i estetyczną formę przekazu  

 

 

mgr Kamilowi Jezierskiemu  

Akademia Ignatianum 

Obraz dzieciństwa w dorosłości – 

umiejscowienie wspomnień w 

czasie 

za pokazanie interesującego zagadnienia w 

perspektywie rozwojowej; wartościowe 

rozwiązanie metodologiczne; połączenie 

metod ilościowych i jakościowych.  

Komisja przyznała również wyróżnienie  

dr Emilii Rutkowskiej  

Uniwersytet Szczeciński 

Percepcja relacji z rodzicami u dzieci z rodzin z problemem uzależnienia,  

za przejrzyste ujęcie zagadnienia i klarowność przekazu 

Na kolejnych stronach prezentujemy dwa nagrodzone plakaty 
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WPROWADZENIE 

Wyobraźnia jest ważnym źródłem twórczej aktywności jednostki. Odgrywa istotną rolę  

w procesie rozumienia świata bądź jego przeżywania, bierze udział w kreowaniu idei, symboli, wiedzy, a 

nawet w projektowaniu stosunków społecznych (Gloton, Clero, 1985; Górniewicz, 1991). Wyobraźnia to 

zdolność jednostki do tworzenia obrazów umysłowych, związana z percepcją, głównie modalnością wzro-

kową, z zapamiętywaniem spostrzeganych rzeczy i zjawisk, kojarzeniem informacji, a także swobodnym 

przekształcaniem i modyfikowaniem wyobrażeń. Powstające w umyśle wyobrażenia mogą pochodzić z 

wczesnych doświadczeń zmysłowych, wrażeń zapamiętanych i przechowywanych  

w pamięci, a także z doświadczeń aktualnych (Kielar-Turska, 2005). Badacze łączą wyobraźnię także ze 

sferą podświadomości i czynnikiem uczuciowym, które warunkują tworzenie nieograniczonych  

i niespodziewanych kombinacji i nieoczekiwanych połączeń. Wyobraźnia twórcza związana jest  

z generowaniem obrazów umysłowych, koncepcji i innych reprezentacji poznawczych, które nie istnieją w 

świecie rzeczywistym (Kosslyn, 1983). Na podstawie przeglądu literatury i wyników samodzielnie prze-

prowadzonych badań przyjęto, że wyobraźnia twórcza jest procesem psychicznym o charakterze metafo-

rycznym i silnym podłożu afektywnym, w którym wykorzystywane są wizualno-przestrzenne reprezenta-

cje umysłowe (Limont, 1996). Źródłem wyobraźni twórczej jest społeczna aktywność jednostki, a dojrze-

wanie tej dyspozycji jest uzależnione od rozwoju myślenia pojęciowego, wewnętrznej mowy, a także for-

malnej edukacji szkolnej (Wygotski, 2004). 

Dominika Łowkajtis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu          
e-mail: djast@umk.pl 

CEL BADAŃ 

Celem badań była próba określenia profilu wyobraź-

ni twórczej uczniów od 7 do 18 roku życia.  

W opracowaniu wyników uwzględniono wiek i płeć 

osób badanych. 

 

PROBLEM BADAWCZY 

Czy istnieją i jakiego rodzaju zależności między wyni-

kami otrzymanymi z Testu Wyobraźni Plamy Atra-

mentowej (TWPA) a wiekiem i płcią uczniów?  

 

NARZĘDZIE 

W badaniach zastosowano wersję eksperymentalną 

Testu Wyobraźni Plamy Atramentowej (TWPA) 

autorstwa Wiesławy Limont. Na arkuszu znajdują się 

dwie różnej wielkości i kształtu plamy. Zadaniem 

osoby badanej jest uważne przyjrzenie się plamom i 

próba wyobrażenia sobie, co plamy mogłyby przed-

stawiać, a następnie zilustrowanie wcześniejszego 

wyobrażenia z uwzględnieniem plamy atramentowej. 

 

OSOBY BADANE 

W badaniach uczestniczyło 1522 uczniów w wieku 7

-18 lat, podzielonych na 12 grup wiekowych, średnio 

ok. 130 uczniów w każdej grupie wiekowej, w tym 

65 dziewcząt i 65 chłopców. 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie 

mailto:djast@umk.pl
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Wykres 1.Wyniki TWPA na poszczególnych 
etapach edukacyjnych  

Analiza wariancji wykazała istotne różnice 

między uczniami I i IV etapu kształcenia. 

Średni wynik oryginalności myślenia 

uczniów I etapu kształcenia (M=91.33) był 

istotnie niższy niż wynik uczniów IV etapu 

kształcenia (M=92.80).  

Wykres 2. Wyniki TWPA ze względu na 
poziom wiekowy  

Najniższe wyniki uzyskali uczniowie 9-letni 

(M=90.39) kończący naukę na I etapie eduka-

cyjnym i 10-letni (M=90.89) rozpoczynający 

edukację na II etapie kształcenia. Najwyższe 

wyniki odnotowano u uczniów 16-letnich 

(M=93.18) rozpoczynających naukę na IV 

etapie edukacyjnym i uczniów 18-letnich 

(M=93.72) kończących naukę w liceum.  

Wykres 3.Wyniki TWPA  ze względu na płeć 

uczniów 

Analiza wariancji wyników uzyskanych przez 

Dz i Ch wykazała różnice istotne statystycznie.  

W grupie uczniów 11-letnich rozpoczynających 

naukę na II etapie edukacyjnym. Ch uzyskali 

średnie (M=93.64) istotnie wyższe (p<.001) w 

porównaniu z Dz (M=89.64). Różnice odnoto-

wano także wśród uczniów 13-letnich rozpo-

czynających naukę w gimnazjum. 

PODSUMOWANIE 

Profil wyobraźni twórczej uczniów w wieku 7-

18 lat potwierdzają założenia psychologów, 

którzy podkreślają, że doświadczenie życiowe 

stanowi materiał dla rozwoju wyobraźni, wpły-

wa na ilość i jakość wyobrażeń. Wśród 

uczniów I etapu edukacyjnego, którzy uzyskali 

najniższe wyniki przeważało odtwórcze kopio-

wanie rzeczywistości. Z kolei wśród uczniów 

IV etapu kształcenia pojawiły się zdolności 

kombinatoryczne odpowiedzialne za tworze-

nie nowych struktur wyobrażeń. Zatem wraz 

z rozwojem poznawczym i emocjonalnym 

zwiększają się szanse jednostki na wprowadza-

nie do aktywności elementów twórczych. W 

badaniach zaobserwowano stabilizację wyni-

ków wśród uczniów III etapu edukacyjnego, 

które mogą wskazywać na wyłonienie się wy-

obraźni o cechach intelektualnych i obiektyw-

nych. Myślenie wizualne na tym etapie jest 

nadal obecne, zmieniają się natomiast propor-

cje między myśleniem obrazowym a abstrak-

cyjnym. 
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WPROWADZENIE 

W modelu „Self-Memory-System” Martina Conway’a 

i współpracowników (2004) wiedza autobiograficz-

na dotycząca okresów życia oraz całość osobistej 

historii łączą wspomnienia autobiograficzne i pojęcie 

„ja”. Budowanie globalnie spójnej historii życia jest 

wyrazem włączania wspomnień autobiograficznych 

w dorosłe poczucie tożsamości (McAdams, 2001). 

Spójność historii życia przejawia się między innymi 

umiejscawianiem elementów pamięci autobiograficz-

nej na osi czasu (Habermas, Bluck, 2000). Dotych-

czasowe badania w nurcie narracyjnym pokazały, że 

sposób postrzegania własnej historii życia rożni się 

między osobami znajdującymi się w kolejnych okre-

sach rozwojowych dorosłości (np.: Budziszewska, 

Dryll, 2013; McAdams, 2015; McLean, 2008). Na ich 

podstawie można wnioskować m.in. o coraz lep-

szym opracowaniu własnej autobiografii w starszych 

grupach wiekowych oraz o zmianie perspektywy jej 

ujmowania na zgodną z aktualnymi zadaniami życio-

wymi. Mary Kehily (2008) twierdzi, że obraz dziecka 

i dzieciństwa obecny w kulturze jest konstruktem 

społecznym wytworzonym przez dorosłych. Można 

oczekiwać, że podobnie, jak prywatne koncepcje 

wchodzenia w dorosłość (Arnett, 2001; Oleszko-

wicz, Misztela, 2015), obraz swojego dzieciństwa 

stanowi element wiedzy o swoim rozwoju. W prze-

prowadzonych badaniach próbowano eksplorować 

możliwe różnice w wiedzy autobiograficznej doty-

czącej okresu dzieciństwa. 

Pytania 

 Czy starsi dorośli lepiej opracowują wspo-

mnienia z dzieciństwa na wymiarze czasu? 

 Jakie ramy nadają swojemu dzieciństwu 

dorośli w różnych okresach rozwoju? 

 

METODA 

Osoby badane 

wczesna dorosłość: 20 osób, wiek 25-35 lat, średnia 

30 lat; 11 kobiet, 9 mężczyzn, wykształcenie wyższe; 

średnia dorosłość: 20 osób, wiek 41-55 lat, średnia 

48 lat; 11 kobiet, 9 mężczyzn, wykształcenie wyższe 

późna dorosłość: 20 osób, wiek 64-86 lat, średnia 

71 lat; 11 kobiet, 9 mężczyzn, wykształcenie średnie 

lub wyższe 

Instrukcja:  

(1) swobodna wypowiedź: „Proszę przypomnieć sobie 

swoje dzieciństwo, proszę opowiedzieć mi o nim.”; (2) 

szczegółowe pytania, np. „Teraz chciałbym poprosić 

panią, aby opowiedziała pani wspomnienie, które naj-

bardziej kojarzy się z pani dzieciństwem.”; (3) pytania 

kierunkowe: „Co było na początku pańskiego/pani 

dzieciństwa? Jak zaczyna się pańskie dzieciństwo?” „Co 

było na końcu pańskiego/pani dzieciństwa? Czym skoń-

czyło się pańskiego/pani dzieciństwo?” 

Analiza: 

Analiza poszczególnych wspomnień (epizodów): 

 proste umiejscowienie w czasie: data, przed/

w trakcie/po innym wydarzeniu;  

 odniesienie do perspektywy społeczno-

historycznej: odniesienie wprost do wyda-

rzeń historycznych, opis sytuacji społecznej, 

jako tła akcji  

 odniesienie do historii rodziny: wydarzenia 

nie dotyczące głównego bohatera → zlicza-

no występowanie lub nie kategorii dla każ-

dego z epizodów 

Odpowiedź na pytanie o początek i koniec dzieciń-

stwa:  

 → odniesiono do powszechnie przyjętych 

okresów  rozwojowych 

 → wyłoniono kategorie uzasadnień na pod-

stawie  treści („oddolnie”) 

 

WYNIKI 

Umiejscowienie wspomnień w czasie 

Dorośli około jedną czwartą wspomnień umiejsca-

wiali w czasie niezależnie od etapu życia, na którym 

się znajdowali. Natomiast osoby starsze znacznie 

częściej odnosiły się do kontekstu społeczno-

historycznego oraz do historii innych członków 

rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc 1. Związek umiejscowienia w czasie epizodów z 

wiekiem (Korelacja Pearsona) 

 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie 
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Ramy dzieciństwa 

Czym w przekonaniu dorosłych rozpoczęło się ich dzie-

ciństwo?  

W odpowiedzi na, wydawać by się mogło, oczywiste pytanie 

o początek dzieciństwa, większość badanych (ok. 80%) przy-

taczała swoje pierwsze wspomnienie. Nie stwierdzono istot-

nych różnic związanych z wiekiem (pozostali wskazywali 

m.in. na moment narodzin, wczesne wspomnienie znane z 

opowieści rodzinnych, ogólne uczucie lub inne). 

 

 

 

Kiedy w przekonaniu dorosłych skończyło się ich dzie-

ciństwo? 

Na pytanie o koniec dzieciństwa, jedynie niespełna połowa 

wszystkich badanych (47%) wskazała, że ich dzieciństwo 

skończyło się wraz ze zmianami okresu adolescencji. Pozo-

stali twierdzili, że skończyło się wcześniej, albo przy wkra-

czaniu w dorosłość a w niektórych przypadkach nawet póź-

niej. Co ciekawe, część osób przyznawała, że ich dzieciństwo 

w jakimś wymiarze jeszcze się nie skończyło. Młodzi dorośli 

najczęściej wybierali jako koniec dzieciństwa adolescencję, 

natomiast odpowiedzi osób starszych były bardziej zróżnico-

wane, ogólnie wraz z wiekiem koniec dzieciństwa zaznaczał 

się później.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co w przekonaniu dorosłych stanowiło koniec ich 

dzieciństwa? 

W przekonaniu większości badanych osób ich dzieciń-

stwo skończyło się wraz z: (1) zyskaniem samodziel-

ności i niezależności, (2) zmianą w relacjach społecz-

nych, w tym: pozycji wśród rówieśników, byciem 

postrzeganym jako bardziej dorosła osoba, zaintere-

sowaniem płcią przeciwną, (3) koniecznością podjęcia 

obowiązków, czy odpowiedzialności za innych. 

Wśród pozostałych uzasadnień niektórzy badani 

wskazywali na śmierć rodzica jako najistotniejszą ce-

zurę. Warto zaznaczyć, że badani często odnosili się 

do subiektywnych wyznaczników końca dzieciństwa 

oraz rozważali różne opcje np. własnych przekonań w 

porównaniu do powszechnie przyjętych kryteriów 

dorosłości.  

Dla osób w średniej dorosłości szczególnie istotne 

okazały się kryteria odpowiedzialności i obowiązków, 

podczas gdy w najmłodszej i najstarszej grupie w po-

dobnym stopniu zaznaczały się trzy najczęstsze kryte-

ria końca dzieciństwa.  
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Przykład – początek dzieciństwa 

„W zasadzie moje dzieciństwo według mnie zaczyna się tam, 

gdzie moja pamięć sięga. To, co było wcześniej, każdy ma 

jakieś tam przed, ale to raczej.. no po prostu, dla mnie to jest 

to, co pamiętam.” 

Umiejscowienie w czasie 

Kobieta, 33 lata, pracownik naukowy 

Pamiętam właśnie, jak kuzynka młodsza urodziła się, miałam 

trzy lata. Myślę, że to takie mm bardzo wyrywkowe właśnie 

wspomnienia. Takie bardzo wyrywkowe wspomnienia z 

takiego wczesnego okresu.  

Mm, natomiast, co jest bardzo ciekawe, że ja nie pamiętam 

mojej siostry starszej z tego momentu, jak ona wyglądała i w 

ogóle.  

Rodziców, no to wiadomo, też pamiętam. Pamiętam, że 

ojciec mnie nosił na barana i tak dalej, takie rzeczy, z takiego 

bardzo wczesnego momentu, to właśnie są trzy, cztery lata.  

 

Odniesienie do kontekstu historycznego 

Mężczyzna, 45 lat, artysta plastyk: 

Historycznie to się tam działo. Jak miałem 11 lat, to wpro-

wadzili stan wojenny. Ale to.. czy tam papieża wybrali, jak 

miałem 8 lat, nie? To też, wiadomo, ale to wszystko się tak 

działo obok i wiadomo, że miało jakieś tam znaczenie, ale dla 

dziecka, co to mogło mieć za znaczenie. 

 

Odniesienie do historii członków rodziny oraz wyda-

rzeń historycznych 

Kobieta, 65 lat, historyk sztuki: 

Moja rodzina wywodzi się z Kresów. Calutka, tzn i ojciec i 

jego rodzice i mama, rodzice, dziadkowie oczywiście wywo-

dzą się z kresów. Można powiedzieć, że w tym wypadku 

słowo repatriacja jest w tym wypadku nie słuszne, nie słusz-

nie używane, ponieważ to oni nie wrócili do ojczyzny, tylko 

z ojczyzny zostali właściwie w dramatyczny sposób wypę-

dzeni.] Bardzo.. znaczy ja o tym nie będę mówić, bo to nie 

jest moje dzieciństwo, ale to jest ważne po prostu dla tego, 

jak się akcja potem potoczyła na zachodzie Polski i skąd się 

ja wzięłam właściwie. No oni wszyscy byli zagrożeni przez 

banderowców, Ukraińców, obie rodziny. Stryj został zamor-

Ciąg dalszy na kolejnej stronie 
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WNIOSKI  

Według Tillmana Habermasa i Cybele de Silveira 

(2008) w adolescencji rozwija się poznawcza zdolność 

do tworzenia kulturowego schematu autobiografii, 

która stanowi bazę dla pojawiającej się refleksji nad 

własną osobą (por. Jezierski, 2010). W badanych 

grupach zdolność do budowania prostej spój-

ności temporalnej była już osiągnięta we 

wszystkich grupach wiekowych. Można nato-

miast przypuszczać, że w średniej i późnej 

dorosłości gromadzone doświadczenia i 

rozwijające się myślenie postformalne 

(Kramer, Woodruff, 1986) umożliwiły dostrzeżenie 

znaczenia szerszej perspektywy - historii innych 

członków rodziny i kontekstu społeczno-

historycznego.  

Dorośli odwołując się do własnych wspomnień podają su-

biektywne kryteria dzieciństwa. Świadczyć może o tym 

powszechne uznawanie za początek dzieciństwa pierwszego 

wspomnienia (czyli pamiętanego początku), a nie początku 

życia. Ponadto wyniki wskazują, że wiele osób świadomie 

umiejscawia koniec własnego dzieciństwa poza powszechnie 

przyjętą granicą adolescencji, a także uznaje niejednoznacz-

ność tej granicy.  

Wyznaczniki końca własnego dzieciństwa częściowo pokry-

wały się z wyróżnionymi przez Joefrey’a Arnetta (2001) 

kryteriami wkraczania w dorosłość (odnoszących się do 

samodzielności i wchodzenia w dojrzałe relacje z innymi 

oraz odpowiedzialności), jednocześnie badani nie uznawali 

jako decydujących o zakończeniu dzieciństwa wyznaczników 

zewnętrznych i normatywnych (takich, jak dojrzałość biolo-

giczna, prawna, czy ekonomiczna). W średniej dorosłości 

najistotniejsze okazało się podejmowanie odpowiedzialności 

za siebie i innych, które, według Rogera Goulda (1978), jest 

warunkiem dojścia do przekonania „nie jestem już niczyim 

dzieckiem”. 

Gisela Labouvie-Vief (2005) twierdzi, że w średniej i późnej 

dorosłości zwiększa się umiejętność integracji poznania i 

emocji, co być może pozwala na włączanie nowych subiek-

tywnie ważnych elementów w historię życia i jednocześnie 

do przedefiniowania ram dzieciństwa. Otrzymane 

wyniki są zgodne z modelem SMS (Conway i in., 2004) - 

obraz własnego dzieciństwa budowany na bazie poszczegól-

nych wspomnień można uznać jako element prywatnej 

wiedzy autobiograficznej aktywnie wiązanej z konstruk-

tem „ja”.  
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Przykłady – koniec dzieciństwa 

Odpowiedzialność: 

„„Moje dzieciństwo skończyło się w momencie, kiedy 

zaczęłam odpowiadać za inne życie, czyli kiedy urodziłam 

pierwsze dziecko. Ale to na dzień dzisiejszy to tak oce-

niam, ale gdy przyglądam się moim córkom, to wydaje mi 

się, że dopiero można powiedzieć, że się dojrzało, doro-

sło w momencie, kiedy się odpowiada za życie drugiego 

człowieka. A odpowiadamy oczywiście, kiedy zaczynamy 

się kimś opiekować. Tak dzisiaj mi się wydaje. Czyli 

miałam 21 lat. Wtedy skończyło się moje dzieciństwo.  

Można by powiedzieć, że skończyło się wtedy, gdy wy-

szłam za mąż, postanowiłam rozpocząć samodzielne 

życie, bo przecież niektórzy nie mają dzieci, trudno też 

podejrzewać, że nie dorośli nigdy, czy nie skończyło się 

ich dzieciństwo, ale mnie to jakoś tak w momencie uro-

dzenia dzieci.” 

Kontynuacja 

„„Jakoś może panu się zdaje, ale mi się wcale nie zdaje, 

że jestem stary w tej chwili. Że już nie ten wzrok i tak 

dalej, ale tak jak w tej piosence, „w sercu jest ciągle maj” 

i ciągle jest dobrze póki się coś dzieje, a człowiek się 

stara, żeby się coś działo. Wtedy, no, upływa życie jakoś.  

 Czyli gdzieś te dzieciństwo nadal jest, tak? 

No, w pewnym sensie tak. Nawet wspominając o tym 

moim kocie Burku, to człowiek czuje jeszcze taki senty-

ment z lat dziecinnych.”: 
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XXVI Ogólnopolska Konferencja 

Psychologii Rozwojowej  

Potencjał rozwojowy w biegu życia: w 

kierunku samorealizacji  

Szczecin 1- 3 czerwca 2017    

 

 

 

 

 

 

Temat konferencji skłaniał do podejmowania roz-

ważań w dwu obszarach: ukazywania, że rozwój 

jest możliwością, która trwa przez całe życie oraz 

że możliwość ta znajduje najpełniejszy wyraz w 

samorealizacji. Potencjał był ujmowany w katego-

riach zasobów, zdolności do zmiany, zdolności do 

adaptacji. Zwracano uwagę na możliwość jego 

modyfikowania i podatność na zmiany (J. 

Trempała).  Akcentowano konieczność wykry-

wania tych zasobów, które pozwolą jednostce na 

zdobywanie osiągnięć. Psycholog może służyć 

pomocą w tym zakresie i nie dopuścić do tego, 

„aby było sprawiedliwie”, czyli stawiania każdemu 

takich samych zadań, ale  zadbać o to, by było  

zgodnie z możliwościami danej osoby (A. Mary-

niak). Pokazywano zasoby jednostkowe na róż-

nych poziomach: mikro (wiedza, funkcje poznaw-

cze, cechy osobowe), mezo (relacje społeczne w 

rodzinie, instytucji), macro (status społeczno-

ekonomiczny) (B. Krzywosz-Rynkiewicz). W 

ramach Forum Historycznego przypomniano 

postać i dzieło Marii Tyszkowej, która używała 

terminu potencjał rozwojowyw swojej koncepcji 

rozwoju psychicznego jednostki jako procesu 

strukturacji i restrukturacji doświadczenia indywi-

dualnego. Zgodnie z tą koncepcją potencjał roz-

wojowy jest realizowany dzięki aktywności jed-

nostki, co dostarcza materiału do budowy i prze-

budowy struktur psychiki i prowadzi do kon-

struktywnej adaptacji do warunków środowisko-

wych. W wystąpieniach akcentowano zmiany 

potencjału rozwojowego w biegu życia. Rozważa-

no zmiany takiego zasobu jak mądrość, zaznacza-

jąc jego predykatory (sympozja i sesje tematycz-

ne). Skierowano uwagę na  tworzenie się tożsa-

mości w tak drażliwym momencie rozwoju jakim 

jest okres dorastania, cechujący się destrukcją i 

autokreacją równocześnie (W. Radziwiłowicz). 

Rozważania w obszarze samorealizacji dotyczyły 

samoregulacji, czyli „regulowania siebie” (G. 

Kmita). W dyskusji panelowej Możliwości i ograni-

czenia samorealizacji w różnych okresach życia, 

przygotowanej przez Z. Kroplewskiego przy-

pominano koncepcje filozoficzne, a mianowicie 

egzystencjalizm, zgodnie z którą człowiek skazany 

jest na samorealizację. Przywołano autorów sto-

sujących termin samorealizacja, takich jak Kurt 

Goldstein, Abraham Maslow czy Carl Rogers 

oraz zaznaczano związek tego terminu z koncep-

cjami psychoanalitycznymi. Pokazano spektrum 

procesów samoregulacyjnych (efektywnych i nie-

efektywnych); zwracano uwagę na utrudnienia 

czy ograniczenia rozwoju. Takim źródłem ograni-

czenia jest brak tworzenia szans na rozwój. Ogra-

niczenia zależą od rozwoju kultury społecznej, 

relacji jednostka-społeczeństwo i od wolnej woli 

jednostki. Samorealizacja może dokonywać się 

poprzez pracę nad sobą czy aktywność wolonta-

ryjną. Zwrócono uwagę także na jednostki, które 

nie mają możliwości na rozwój. Wiele uwagi po-

święcono pokazaniu procesu samorealizacji w 

rozwoju religijnym człowieka (Z. Kroplewski). 

W ramach drugiej dyskusji panelowej przygoto-

wanej przez A. Niemczyńskiego i poprowa-

dzonej przez M. Kielar-Turską rozważaniom 

poddane zostało aksjologiczne zaangażowanie 

psychologii rozwojowej. Dyskutanci odnieśli się 

do kwestii wartości w psychologii, akcentując jej 

specyfikę ale również jej filozoficzne korzenie. 

W rozważaniach nad potencjałem rozwojowym i 

samorealizacją przywoływano badania dotyczące 

osób w okresie dorosłości, rzadziej dzieci. Roz-

ważano aktywność społeczną, duchową, politycz-

ną, rzadziej poznawczą. 

Podczas  konferencji miały miejsce różne formy 

prezentacji, a mianowicie wykłady plenarne (7), 

sympozja  (49) i sesje tematyczne (53), na któ-

rych przedstawiono ponad 100 referatów, poste-

ry (18), 2 dyskusje panelowe oraz 5 warsztatów. 

Szeroko zarysowany obszar rozważań oraz róż-

norodność form prezentacji sprawiły, że konfe-

rencja była niezwykle angażującym i wartościo-

wym wydarzeniem dla każdego ze 110 uczestni-

ków. 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Prezes Polskiego Stowa-

rzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Prof. dr hab. Zbigniew Kroplewski – Dyrektor Instytutu 

Psychologii USz 

Dr Celina Timoszyk-Tomczyk – Przewodnicząca Komitetu 

Organizacyjnego Konferencji,                                                        
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Sprawozdanie z  

18th European Conference on 

Developmental Psychology  

w Utrechcie 
29 sierpnia – 1września 

Główną inicjatywą European Association for 

Developmental Psychology (EADP) jest orga-

nizowanie raz na dwa lata międzynarodowej 

konferencji naukowej.  Uroczyste otwarcie, 

wykłady plenarne oraz sesje plakatowe odby-

wały się w gotyckiej katedrze Dom Church, 

natomiast sympozja w kampusie głównym 

uniwersytetu, a także w centrum sztuki w 

Utrechcie. 

Program składał się z 5 wykładów plenarnych, 

9 tzw. „invited symposium”, 64 tradycyjnych 

sympozjów oraz ponad 250 indywidualnych 

referatów, które zgrupowane zostały w 42 

sesje tematyczne. Oprócz wysłuchania cieka-

wych referatów, można było także uczestni-

czyć w 6 sesjach plakatowych oraz prezenta-

cjach ponad 250 indywidualnych plakatów. Na 

konferencji Polskę reprezentowało 10 

uczestników. Ciekawym urozmaiceniem 

programu konferencji były spotkania w 

mniejszym gronie, tzw. "Living room of 

science", które miały na celu dyskusje wo-

kół, takich tematów, jak zbieranie i przecho-

wywanie danych, przygotowywanie publikacji 

czy pozyskiwanie grantów badawczych. Po-

nadto za dodatkową opłatą można było 

uczestniczyć w kolacji konferencyjnej oraz w 

spotkaniu integracyjnym zorganizowanym 

przez Early Researchers Union (ERU) – jed-

nostkę podległą EADP, skupiającą młodych 

naukowców. 

W świecie nauki coraz większy nacisk kła-

dziony jest na współpracę poszczególnych 

stowarzyszeń. Jednym z głównych partnerów 

EADP jest International Society for Be-

havioral Development (ISSBD). Podczas 

tegorocznej konferencji w Utrechcie po raz 

pierwszy zorganizowano wspólne sympozjum 

EADP-ISSBD, w którym uczestniczyli: prezy-

dent ISSBD Toni Antonucci, prezydent EADP 

Katariina Salmela-Aro, była prezydent ISSBD 

Lea Pulkkinen oraz była prezydent EADP 

Frosso Motti-Stefanidi. Tematem przewod-

nim sympozjum były innowacyjne podej-

ścia do badania rozwoju człowieka w 

różnych kontekstach kulturowych.  

Tradycją ECDP jest organizacja warsztatów 

przedkonferencyjnych oraz wręczanie nagród 

za szczególne osiągnięcia dla dobra nauki. Te-

goroczne warsztaty przedkonferencyjne doty-

czyły podnoszenia kompetencji metodo-

logicznych z zakresu obsługi pakietu R, 

Mplus, modeli longitudinalnych, analiz 

bayesowskich, a także przemocy rówie-

śniczej czy popularyzacji nauki. Nagrodą 

The William Thierry Preyer Award uhonorowana 

została pośmiertnie Annette Karmiloff-Smith 

specjalizująca się badaniem rozwoju neuropo-

znawczego, zaś George Butterworth Young 

Scientist Award wręczony został Eddie Brum-

melmanowi za rozprawę doktorską pt. "I'm 

incredible-or am I? On the socialization 

of fragile self-views in children”. Ponadto 

komisja nagrodziła grupę dwudziestu dwóch 

młodych naukowców, którzy uzyskali EADP 

travel fellowships w wysokości po 250 euro 

każdy. Zebrane dodatkowo fundusze pozwo-

liły na przyznanie sześciu EADP PLUS travel 

fellowships po 100 euro każdy. Komisja ERU 

przyznała także trzy wyróżnienia za najlepsze 

postery dla Duco Veen, Jacintha Tieskens, 

oraz Kinneret Levavi. 

Więcej informacji o konferencji wraz ze 

szczegółowym programem wystąpień można 

znaleźć na stronie http://www.ecdp2017.nl/ 
Grupa uczestników z Polski: od lewej Ilona Skoczeń 

(UKSW), Karolina Zalewska-Łunkiewicz (SWPS), Magda-

lena Kosno (UJ), Olga Mironiuk (UJ) i Monika Deja 

(UKW)  
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Sprawozdanie z ISSID 

 

W dniach 24–28 lipca 2017 roku odbyła się kon-

ferencja Międzynarodowego Towarzystwa Psy-

chologii Różnic Indywidualnych (International Socie-

ty for the Study of Individual Differences; ISSID). Już 

po raz drugi w 34-letniej historii stowarzyszenia 

wydarzenie to miało miejsce właśnie w Warsza-

wie – po raz pierwszy było organizowane przez 

ówczesnego przewodniczącego, prof. dr hab. Jana 

Strelaua, w 1995 roku. Na tegorocznej konferen-

cji komitet organizacyjny z Uniwersytetu War-

szawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk ugościł 

rekordową ilość uczestników – ponad 400 nau-

kowców z 30 krajów całego świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Adam Woropiński | Prof. dr hab. Jan Strelau podczas ceremonii otwarcia 

 

Pierwszy dzień w całości został poświęcony cere-

monii otwarcia w Centrum Nauki Kopernik, pod-

czas której uczestnicy zostali przywitani przez 

komitet organizacyjny oraz przez przewodniczą-

cego ISSID, prof. Philipa Corr’a, który podkreślił 

znaczenie psychologii osobowości, a także docenił 

wieloletni wkład prof. Strelaua w rozwój psycho-

logii różnic indywidualnych. Podczas konferencji 

uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów ta-

kich osobistości jak: prof. Dan McAdams, 

prof. David Buss, prof. Michael Eysenck oraz 

dr hab. Markus Quirin. 

Ciekawą propozycją w programie konferencji były 

dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, organizo-

wany przez dr Michała Kosińskiego (wykładowcy 

Uniwersytetu Stanforda, autora głośnych publika-

cji dot. m.in. wykorzystania Facebooka jako 

narzędzia badawczego) oraz dr Luke’a Smillie, 

dotyczył przyszłości psychologii osobowości. 

Gorącą debatę wywołał temat coraz to nowych 

metod i technologii (takich jak aplikacje 

mobilne, social media, GPS) wykorzystywa-

nych do pomiaru zmiennych psychologicz-

nych – znalazły one wśród słuchaczy zarówno 

swoich zwolenników jak i przeciwników. Waż-

nym zagadnieniem był także temat przygotowania 

i rozwoju młodych naukowców do badań nauko-

wych w XXI wieku – dyskutanci zachęcali, aby nie 

bali się oni sięgania wyżyn swoich możliwości. 

Drugi panel organizowany był przez prof. Jaapa 

Denissena i poruszał problematykę związaną z 

rozwojem i zmiennością osobowości. Dysku-

tanci (w tym prof. Strelau) zgodnie uznali, że oso-

bowość jest konstruktem, który podlega rozwo-

jowi przez cały okres życia. Rozważali natomiast, 

na ile czynniki środowiskowe mogą kształtować 

odpowiednie wzorce rozwoju osobowości. Oby-

dwa panele były bardzo owocne, a dużym plusem 

było to, że do dyskusji były dopuszczane także 

głosy z sali – wypowiedzieć mógł się każdy, bez 

względu na to czy był studentem stawiającym 

pierwsze kroki w nauce czy uznanym profesorem. 

 

Podsumowując – konferencja w liczbach to ponad 

160 posterów, 100 wystąpień indywidualnych, 20 

sympozjów, cztery wykłady programowe oraz 

dwa panele dyskusyjne. Konferencja była nie tylko 

okazją do wymiany spostrzeżeń, ale także do inte-

gracji z psychologami z całego świata, co w przy-

szłości na pewno zaowocuje współpracą między-

narodową. Zachęcam do udziału w kolejnej kon-

ferencji za dwa lata, tym razem we Florencji! 

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: 

www.issidorg.com. 

 

Maria Magdalena Kwiatkowska, UKSW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Adam Woropiński | Dr Margaret Kern oraz dr Michał Kosiński 

podczas panelu dyskusyjnego „Facing the Future of Personality 

Psychology” 

file:///C:/Users/Beata/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5J9M1G1E/www.issidorg.com
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16th Biennial Meeting of the Eu-

ropean Association for Research 

on Adolescence (EARA) 

 

 

16-sta konferencja European  

Association for Research on  

Adolescence odbędzie się w 

dniach 12-15 września 2018 w 

Gandawie 

 

Tematem przewodnim jest dbałość o wła-

ściwy rozwój młodzieży w okresie dora-

stania. Organizatorzy zwracają uwagę, że 

adolescencja to nie tylko czas, w którym 

mogą pojawiać się trudności, ale przede 

wszystkim czas wielkich możliwości, dlate-

go szczególnie zapraszają do zgłaszania 

wystąpień podkreślających pozytywną wi-

zję rozwoju (np. zachowania prospołeczne, 

adekwatna regulacja emocji, dojrzałość 

osobowości, kompetencje społeczne, toż-

samość, odporność psychiczna) oraz pro-

ponujących wsparcie środowiskowe dla 

rozwoju młodych ludzi (np. rodzicielstwo 

wspierające, pozytywne relacje nauczyciel-

uczeń, bezpieczeństwo wśród rówieśni-

ków, itp.). 

 

Konferencja obejmuje następujące bloki 

tematyczne: 

 

 Biologia i neuronauka, 

 Zdrowie i wzrost, 

 Rozwój moralny i rozwój zachowa-

nia, 

 Rozwój społeczny, emocjonalny 

oraz rozwój osobowości, 

 Rodzicielstwo i relacje rodzic-

dziecko, 

 Relacje społeczne, 

 Edukacja i szkoła, 

 Technologia i media, 

 Psychopatologie rozwojowe, 

 Zapobieganie i interwencje, 

 Kultura, rasa, etniczność, społeczeń-

stwo, 

 Metody, historie, teorie. 

 

Oprócz tradycyjnych warsztatów, sesji 

tematycznych, sympozjów i wykładów, 

organizatorzy zaprosili do udziału w konfe-

rencji również praktyków, doradców i te-

rapeutów, co stworzy przestrzeń do dys-

kusji między naukowcami zajmującymi się 

badaniami teoretycznymi, a osobami, które 

wykorzystują w praktyce wyniki tych ba-

dań. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 1 marca 

2018. Decyzja o akceptacji zgłoszenia prze-

kazana zostanie do 15 kwietnia 2018. 

Wkrótce rozpocznie się rejestracja on-

line. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

http://www.earaonline.org/  
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I Międzynarodowa  

Transdyscyplinarna Konferencja 

Edukacja dziecka z doświad-

czeniem choroby nowotworo-

wej i jego rodziny w procesie 

zdrowienia 

Kraków, 26 - 27 października 

2017 

Uniwersytet Pedagogiczny  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z 

Chorobą Nowotworową KOLIBER  

 

Zakończenie procesu leczenia często 

nie oznacza powrotu do codzienności z 

zasobami, które pozwalałyby dziecku i 

jego rodzinie na powrót do tzw. nor-

malności. Przed dzieckiem i jego rodzi-

ną pojawia się kolejne wyzwanie - ad-

aptacja po chorobie i odnalezienie 

się w środowisku. Wskazane procesy 

realizowane są w różnym czasie i miej-

scach oraz z udziałem różnych specjali-

stów wykorzystujących odmienne for-

my pracy począwszy od rozmów indy-

widualnych, spotkań rodzinnych, warsz-

tatów, zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

grup wsparcia itp. W sytuacji wysokie-

go zróżnicowania działań kierowanych 

wobec dzieci z doświadczeniem choro-

by onkologicznej i ich rodzin, narasta 

potrzeba podjęcia dyskusji specjalistów 

z różnych dziedzin wiedzy na temat od-

działywań, które mają wpływ na sposób 

funkcjonowania tych dzieci i rodzin, w 

aspekcie polepszania jakości ich ży-

cia jak i praktyk, które negatywnie 

wpływają na ich adaptację.   

Celem konferencji jest omówienie wy-

ników najnowszych koncepcji teore-

tycznych i wyników badań empirycz-

nych dotyczących czynników mających 

wpływ na polepszenie funkcjonowania 

dziecka i jego rodziny w procesie lecze-

nia i zdrowienia, a przez to na poprawę 

jakości życia dziecka i członków najbliż-

szego środowiska społecznego. Równie 

istotne jest wypracowanie opartych na 

dowodach empirycznych rekomendacji 

dla praktyki wspierania dziecka realizo-

wanej w różnych formach i przez różne 

podmioty: członków rodziny, personel 

szpitala, szkołę oraz środowisko rówie-

śnicze i lokalne. Wskazane obszary po-

zwoliły na wyłonienie tematycznych 

sekcji skoncentrowanych wokół nastę-

pujących zagadnień: 

1. Dziecko w rodzinie. Proces lecze-

nia i zdrowienia: diagnoza, edukacja, 

terapia i inne rodzaje wsparcia. 

2. Dziecko w szpitalu. Proces lecze-

nia i zdrowienia: diagnoza, edukacja, 

terapia i inne rodzaje wsparcia. 

3. Dziecko w szkole i wśród rówie-

śników. Proces leczenia i zdrowienia: 

diagnoza, strategie edukacyjne, metody 

pracy i formy wsparcia 

4. Dziecko i jego rodzina w środo-

wisku lokalnym. Proces leczenia i 

zdrowienia: edukacja jako źródło i ro-

dzaj wsparcia.  

Kontakt: eduoncol@gmail.com 
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I Konferencja Naukowa  
Ofiary Przemocy 

Osoba doświadczająca przemocy w 
świecie milczenia czy wsparcia? 

Człowiek człowiekowi…  
Refleksje interdyscyplinarne 

Lublin, 6 grudnia 2017 r. 

Przemoc i agresja to zjawiska, z którymi spoty-

kamy się na co dzień i które dotyczą różnych 

grup społecznych. Są one obecne w szkołach, w 

domach, na ulicy czy w środkach masowego 

przekazu. Współczesny rozwój komunikacji 

(głównie dostęp do Internetu) przyczynia się do 

rozpowszechniania zjawisk agresywnych. Z 

przemocą związana jest „nierównowaga” sił. Jest 

sprawca i ofiara. Ważne, aby koncentrować się 

na osobach pokrzywdzonych i poszkodowanych 

w aspekcie społecznym i emocjonalnym, a nie 

tylko z punktu widzenia prawa. Niewłaściwy 

sposób postrzegania ofiar może przyczyniać się 

do powstania u nich zjawiska wtórnej wiktymi-

zacji. Ofiary przemocy to osoby zastraszone, 

poniżone, które potrzebują pomocy, ale boją się 

o nią poprosić lub nie wiedzą, gdzie jej szukać. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OFIARY 

PRZEMOCY porusza zagadnienia dotyczące 

szeroko rozumianej przemocy i agresji w aspek-

cie prawnym, społecznym, psychologiczno-

pedagogicznym oraz kryminologicznym. Głów-

nym celem konferencji jest umożliwienie pra-

cownikom naukowym, doktorantom, studentom 

oraz pracownikom instytucji interwencyjnych 

przedstawienie wybranych zagadnień uzyskanych 

w wyniku realizacji badań własnych czy przeglą-

du literatury, a także wymiana myśli, poglądów i 

doświadczeń. 

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są 

na: www.ofiaryprzemocy.pl  

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  

NAUKOWA  

DYLEMATY ETYCZNE  

PSYCHOLOGÓW 

 

Kraków  27 -29 listopada 2017 roku  

 

 

 

 

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Od-

działu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską 

Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psy-

chologów”, która odbędzie się w dniach  27 -29 

listopada 2017 roku w Krakowie. 

 

Konferencja będzie w całości poświęcona zagad-

nieniom etycznym z różnych obszarów praktyki 

oraz badań psychologicznych. Przewidujemy roz-

maite formy wystąpień: zarówno wykłady plenar-

ne wygłaszane przez zaproszonych Gości, jak i 

sesje tematyczne oraz plakatowe, a także warsz-

taty dotyczące różnych dziedzin  naszej pracy.  

 

W trakcie obrad przedstawione zostanie rów-

nież sprawozdanie z obecnie prowadzonych prac 

nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-Zawodowego 

Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicz-

nego. Planujemy także zorganizowanie paneli 

dyskusyjnych poświęconych oddziaływaniom psy-

chologicznym online oraz zarządzaniu informacją 

(przechowywanie i udostępnianie informacji o 

oddziaływaniach psychologicznych i ich efektach). 

 

Zapraszamy na stronę konferencji: 

www.dylematypsychologii.pl 
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http://www.ofiaryprzemocy.pl/?utm_source=html
http://www.dylematypsychologii.pl/
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III Międzynarodowa Konferen-

cja Naukowa  

Poznanie i działanie w edukacji 

dziecka 

Kraków 23 października 2017  

 

W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

szczególne znaczenie przywiązuje się do aktyw-

ności poznawczej i działaniowej dziecka. Proces 

poznania i działania organizowany i realizowany 

jest poprzez integrację oddziaływań pedagogicz-

nych we wszystkich obszarach edukacyjnych 

dziecka, zgodnie z założeniami podstaw progra-

mowych. W procesie tym, oprócz oddziaływań 

w świecie realnym, wobec coraz powszechniej-

szej cyfryzacji, konieczne staje się uwzględnienie 

także oddziaływań świata wirtualnego.  

Celem konferencji będzie prezentacja badań 

krajowych i zagranicznych, dotyczących proce-

sów poznania i działania dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Przewidziana jest również dyskusja środowisk 

naukowych i nauczycieli praktyków w zakresie 

poruszanej problematyki. 

 

Obrady konferencji będą koncentrować się wo-

kół następujących zagadnień: 

 Prezentacja wyników badań procesu po-

znania i działania dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 Poznanie i działanie w edukacji dziecka – 

tradycja i nowoczesność. 

 Rola nauczyciela w organizowaniu proce-

su poznania i działania dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 Inicjatywy dydaktyczne zmierzające do  

zwiększenia efektywności procesu pozna-

nia i działania dziecka w edukacji przed-

szkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongres Psychologiczny  

Gdańsk, 21-24 września 2017 
 

Wybrane sesje i sympozja, które  zainteresować 

psychologów rozwoju: 

 

 Młodzież w sytuacjach trudnych Prowa-

dzący: prof. Danuta Borecka-Biernat  

 Rozwojowe aspekty zaburzeń osobowo-

ści Prowadzący: prof.Iwona Grzegorzew-

ska, dr Dominika Górska  

 Osobowościowe podłoże rozwoju ku 

zdrowiu Prowadzący: prof. Ewa Czerniaw-

ska  

 Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – nowy 

standard w diagnozie inteligencji Prowa-

dzący: dr Urszula Sajewicz-Radtke  

 Oczom nie wierząc... Czy obraz struktury 

mózgu pomaga przewidzieć rozwój dziec-

ka?  Prowadzący: prof.Agnieszka Mary-

niak  

 Nowe narzędzia do diagnozy rozwoju 

dzieci Prowadzący: prof. Grażyna Kraso-

wicz-Kupis, dr Joanna Stanczak  

 Psychologia prei perinatalna Prowadzący: 

prof. Eleonora BielawskaBatorowicz  

 Dziecko z chorobą nowotworową: model 

opieki psychoonkologicznej, metody oce-

ny i interwencje Prowadzący: prof. Ma-

rzena Samardakiewicz  

 Wyzwania okresu dzieciństwa Prowadzą-

cy: prof. Janusz Trempała  

 Siła tkwi w rodzeństwie? Znaczenie braci 

i sióstr na różnych etapach życia Prowa-

dzący: dr Aleksandra Lewandowska-

Walter  

 

ZAPRASZAMY 
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Marta Zaraska  

No Laughing Matter 
  

Autorka pierwszej notatki naukowej Marta 

Zaraska, zaczyna swój wywód od oczywistego 

dość stwierdzenia, że humor został uznany za 

panaceum, który zwiększa odporność organi-

zmu, wygładza drogę do sukcesu w pracy, a 

nawet pomaga nam dłużej żyć. Istnieją jednak 

osoby, którym brakuje poczucia humoru, a 

dokładniej odczuwają narastający lęk przed 

byciem wyśmianym. Ten lęk może przero-

dzić się w zaburzenie określane jako gelotofo-

bia. Lęk przed byciem wyśmianym prowadzi do 

traktowania śmiechu, jako czegoś złego. Autor-

ka odwołuje się do badań Willibalda F. Rucha z 

University of Zurich, czy Ilony Papoušek z 

University of Gratz, którzy sugerują, że geloto-

fobia może wprawdzie dotyczyć ludzi na całym 

świecie i przyjmować postać od łagodnej do 

ciężkiej, jednak najniższy odsetek takich 

zaburzeń odnotowuje się w krajach, 

gdzie ludzie mają poczucie równości spo-

łecznej – za przykład podane są Dania i Holan-

dia, zaś najwyższy odsetek w krajach, 

gdzie w kontroli społecznej wykorzysty-

wane jest poczucie wstydu i honor, np. w 

niektórych krajach azjatyckich. Autorzy pod-

kreślają jednak, że oprócz kulturowych uwa-

runkowań zasadnicze znaczenie dla rozwijania 

się gelotofobii mają relacje dziecka z rodzi-

cami, oparte na nadmiernym karaniu i 

kontroli a także doświadczanie przez 

dziecko przemocy.  

Badanie elektroencefalograficzne przeprowa-

dzone w 2016 r. wykazało, że kiedy gelotofobi-

cy słuchają dźwięków śmiechu, aktywizacji pod-

lega przedczołowy (prefrontal) i tylny obszar 

kory (posteriori cortices). Papousek interpretuje 

to jako wskaźnik podwyższonej wrażliwości na 

faktyczne lub domniemane „złośliwe” elementy 

śmiechu. Inny eksperyment opublikowany w 

2016 roku wykazał, że w porównaniu z grupą 

kontrolną, podczas słuchania żartów układ na-

grody w mózgach osób cierpiących na gelotofo-

bię wykazuje niższą aktywność. Jak dotychczas 

nie udało się wyjaśnić czy gelotofobia prowadzi 

do niewłaściwego przetwarzania śmiechu w 

mózgu, czy może niewłaściwe przetwarzanie 

śmiechu stanowi źródło gelotofobii. Jak na razie 

badania oparte o neuroobrazowanie mózgu 

pokazują jedynie, że proces gelo-twórczy różni 

się od innych nieprawidłowości, na przykład 

nietypowego przetwarzania śmiechu. Naukow-

com nie udało się jednak w pełni rozwikłać 

mechanizmu tego zagadkowego zaburzenia. 

 

* * * * * * 

 

Warto przeczytać też: 

Ruch, W.F., Platt, T., Hofmann, J., Niewiadom-

ski, J., Urbain, J., Mancini, M. i Dupont, S. 

(2014). Gelotophobia and the Challenges of 

Implementing Laughter into Virtual Agents In-

teractions. Frontiers in Human Neuroscience, 

8, 928. doi:  10.3389/fnhum.2014.00928. 

P o b r a n e  1 3 . 0 9 . 2 0 1 7  z  h t t p s : / /

w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /

PMC4235412/;  
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W 22 numerze Scientific American Mind (maj/czerwiec 

2017) ukazały się dwie ciekawe publikacje na temat śmiechu: 

 Pierwsza, to krótka notka przeglądowa autorstwa Marty 

Zaraska No Laughing Matters (s. 9) 

 Druga publikacja autorstwa Giny C. Mireault Laughing 

Matters (s. 45-49) 

Polecają: mgr Mateusz Markiewicz, Pracownia 

Psychologiczna Markiewicz, Lublin   

Dr hab.. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruch%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25477803
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffnhum.2014.00928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235412/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235412/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235412/
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Gina C. Mireault  

Laughing Matters 

Śmiech jest uniwersalny, 

niezależny od kultury i języ-

ka. U dorosłych może poja-

wiać się w różnych stanach 

emocjonalnych. W przypad-

ku dzieci pojawia się w ciągu pierwszych czterech 

miesięcy (14-18 tydzień) i fakt, że pojawia się przed 

mówieniem i chodzeniem, świadczy o jego istotnym 

znaczeniu przy próbie zrozumienia fizycznego i spo-

łecznego świata dziecka. W przypadku małych dzieci 

(noworodków) nie chodzi o to, co sprawia, że się 

roześmiały, ale raczej o to, w jaki sposób 

„wyciągają” humor ze swojego otoczenia.  

Śmiech wyprzedza język zarówno w rozwoju dziec-

ka, jak również w rozwoju ewolucyjnym. Wiele 

gatunków człekokształtnych także wydaje dźwięki 

podobne do śmiechu podczas zabawy.  

Neuropsycholog ewolucyjny J. Panksepp pokazał, że 

mózgi zwierząt zawierają tę samą ścieżkę neuronal-

ną, która jest zaangażowana w ludzki śmiech. Ob-

szary te obejmują ośrodki emocjonalne i pamięcio-

we, takie jak ciało migdałowate i hipokamp. Wydaje 

się więc, że śmiech wydobywa się jeszcze z obsza-

rów podkorowych w sposób niezależny od woli 

podczas aktywacji ośrodków przyjemności w mó-

zgu. Panksepp stwierdził, że nawet szczury podczas 

łaskotania emitują rytmiczny śpiewający dźwięk.  

W psychologii dopiero w ostatnich 30 latach poja-

wiły się metody do badania zjawisk pozytywnych, 

jak śmiech. Jednym z takich narzędzi jest 

"paradygmat przyglądania się". W 1985 r. wykorzy-

stały go w badaniach E. Spelke i R. Baillargeon. Pre-

zentowały one dzieciom możliwe i nieprawdopo-

dobne scenariusze, gdzie jedne obiekty zachowywa-

ły się zgodnie z prawami naturalnymi, a inne podob-

ne obiekty łamały te prawa. Okazało się, że dzieci 

przyglądają się dłużej zjawiskom nieoczekiwanym. 

Badacze wysnuli wniosek, że dzieci są zaopatrzone 

od początku w pewną wiedzę dotyczącą zachowania 

się obiektów i kiedy nastąpi wydarzenie niezgodne z 

oczekiwaniami, koncentrują na nim uwagę. Nieocze-

kiwane wydarzenia są katalizatorami dla humoru. 

Dzieci w wieku 5 miesięcy (miesiąc po pierwszym 

śmiechu) potrafią już dostrzegać podstawowe różni-

ce między bodźcami oczywistymi i nieoczekiwanymi. 

Ich śmiech nie jest udawany, co potwierdziły bada-

nia, w których badacz i rodzice pozostawali neutral-

ni emocjonalnie podczas prezentacji bodźców. Już 

kilka miesięcy później (ok. 8 m-ca życia) dzieci rozu-

mieją w jaki sposób mogą skłonić innych do śmiechu 

bez używania słów (błaznowanie). Dzieci w tym wie-

ku angażują się również w dokuczanie, czy udawanie 

śmiechu (lub płaczu) w celu zwrócenia na siebie uwa-

gi. Te zachowania wymagają rozumienia cudzego 

umysłu, przewidywania jak sprowokować inną osobę. 

Jest to wiedza, która wchodzi w skład teorii umysłu, 

którą tradycyjnie przypisuje się dzieciom nieco star-

szym (3-4 letnim). Błaznowanie i dokuczanie wskazu-

ją na społeczny kontekst humoru, ale aby coś nas 

śmieszyło konieczne jest jeszcze, aby było to 

"nieodpowiednie" (w sensie oryginalne, nieoczekiwa-

ne). Należy tu rozróżnić wydarzenia nieoczeki-

wane (unexpected) od błędnie oczekiwanych 

(misexpected). Wdarzenia nieoczekiwane 

(unexpected) to te, które na przykład łamią 

prawa fizyki. Przyciągają one uwagę, ale nie bawią. 

Natomiast zdarzenia misexpected wyzwalają humor 

(np. babcia, która założy zabawkę na głowę). Teore-

tycy humoru wskazują w różnicowaniu tych dwóch 

typów na moment "rozwiązania nieprawidłowości", 

czyli moment "aha", gdzie zaczynamy rozumieć kon-

tekst. Dzieci "rozwiązują nieprawidłowość" i uznają 

wydarzenie jako śmieszne przez pryzmat trzech 

czynników. Pierwszy to społeczny kontekst - 

nieoczekiwane wydarzenie prezentowane jest przez 

człowieka, najczęściej rodzica, który dodatkowo sam 

się uśmiecha, co pozwala dziecku poczuć się bez-

piecznie. Drugi czynnik to powtarzalność - ro-

dzice najczęściej powtarzają zachowania, które spo-

wodowały śmiech dziecka. Trzeci czynnik to 

"możliwość". Prezentowane wydarzenia są faktycz-

nie możliwe (np. rodzic ubierający śmieszny kape-

lusz) i nie ma w nich nic magicznego. U dzieci 4-

miesięcznych potwierdzono reakcję na humorystycz-

ne zdarzenie na poziomie fizjologicznym, zaobserwo-

wano zwolnienie akcji serca. 

Śmiech jest zjawiskiem społecznym. Występuje 30 x 

częściej podczas kontaktów z innymi. Często jest 

wyzwalany przez banalne stwierdzenia, niekoniecznie 

typowo komediowe.  

* * * * * * *  

Autorka rekomenduje też: 

Mireault, G.C. (2016). Humor in Infants: Develop-

mental and Psychological Perspectives. Wyd. Spring-

er 

Polecają: mgr Mateusz Markiewicz, Pracownia Psy-

chologiczna Markiewicz, Lublin   

Dr hab.. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 
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https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espringer%2Ecom%2Fus%2Fbook%2F9783319389615&urlhash=lFc9&trk=prof-publication-title-link
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espringer%2Ecom%2Fus%2Fbook%2F9783319389615&urlhash=lFc9&trk=prof-publication-title-link
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa 

prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, 

stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji 

podręcznikowych. Jest jedynym na pol-

skim rynku czasopismem zajmującym się 

rozwojem człowieka. Rekomendujemy je 

zarówno pracownikom nauki badającym 

problemy rozwoju, studentom kierun-

ków psychologicznych, pedagogicznych, 

medycznych a także psychologom i peda-

gogom praktykom. 

 

Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi-

sma, którego wyrazem jest między inny-

mi wciąż poszerzana indeksacja w bazach 

danych, uwzględnienie czasopisma na 

liście ERIH+, a  także rosnąca ocena 

czasopisma w ewaluacji ministerial-

nej; w roku 2015 czasopismo w 

ewaluacji MNiSW uzyskało 13 

punktów. 

 

W najbliższym, trzecim numerze czasopi-

sma na rok 2017, ukażą się między inny-

mi artykuły:  

 

Rozwój niezadowolenia z ciała u dzie-

ci – wpływ komentarzy rodziców i ro-

la zabawek (L.A. Wiśniewska),  

 

Percepcja postaw rodzicielskich i na-

dzieja na sukces - porównanie mło-

dzieży aktywnej i nieaktywnej sporto-

wo (M. Minda, A. Piasecka, M. Koty-

śko),  

 

Orientacje motywacyjne studentów w 

uczeniu się a retrospektywna ocena 

postaw rodzicielskich. Rola płci rodzi-

ca i respondenta (D. Turska, A. Pi-

sarska),  

 

Wybrane aspekty realizacji zadań 

rozwojowych a procesy tożsamościo-

we u kobiet we wczesnej dorosłości 

(A. Oleszkowicz, A. Misztela).  

 

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych 

artykułów, zarówno o charakterze teo-

retycznym, przeglądowym, jak i rapor-

tów z badań empirycznych, a także spra-

wozdań z konferencji w obszarze psy-

chologii rozwoju człowieka i recenzji 

nowych, ważnych dla dziedziny publikacji. 

 

Czasopismo można zamówić poprzez 

stronę internetową Wydawnictwa UJ 

oraz poprzez stronę internetową czaso-

pisma. Wszystkie numery można zama-

wiać w wersji drukowanej lub elektro-

nicznej. Dodatkowo, cała zawartość 

numerów z lat 2009-2015 dostępna 

jest bezpłatnie w wersji elektronicz-

nej, na stronie internetowej czasopisma 

(http://www.ejournals.eu/Psychologia-

Rozwojowa). 

 Dodatkowe informacje dotyczące 

zamawiania pojedynczych artykułów oraz 

całych numerów można znaleźć na stro-

n i e  i n t e r n e t o w e j :  h t t p : / /

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/
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Nagroda im. Stefana Szumana 

 
Kapituła w składzie:  

prof. dr hab. Anna Matczak,  

dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH, 

prof. dr hab. Janusz Trempała  

obradująca pod przewodnictwem  

prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej  

postanowiła jednogłośnie przyznać nagrodę w kategorii: prace doktorskie i 

nagrodzić pracę  

Anny Lipskiej  

Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych 

dorosłych.  

Doświadczenie i funkcje psychologiczne 

 

 

Autorka podjęła w pracy oryginalny temat (w polskiej literaturze psycho-

logicznej niemal zupełnie nieobecny). Praca ta należy do dokonań badaw-

czych, jakie przecierają nowe szlaki dla poznania człowieka w perspekty-

wie kulturowych form jego życia. Praca ma interdyscyplinarny charakter, 

łącząc podejście psychologiczne z myśleniem filozoficznym i ideami z za-

kresu antropologii; autorka przeprowadziła bogate studia literatury przed-

miotowej, zarówno obcej, jak i rodzimej.  Przedstawiła oryginalny sposób 

rozwiązywania postawionych problemów; przeprowadziła badania narra-

cyjne przestrzegając rygorów metodologicznych dotyczących podejścia 

jakościowego. Wyniki badań, zreferowane w ciekawy dla czytelnika spo-

sób, ukazują wielowątkowe analizy. Autorka na podstawie uzyskanych wy-

ników  pokazała zarówno  współczesne zmiany, jak i ciągłość rytuałów ro-

dzinnych w polskim społeczeństwie; wyodrębniła typy uczestnictwa mło-

dych dorosłych w rytuałach rodzinnych i przetestowała  ich relacje z wie-

loma innymi zmiennymi (takimi jak: wiek, płeć, poczucia dorosłości, właści-

wości rozwojowe oraz charakterystyki rodziny); pokazała  uwarunkowania  

i funkcje psychologiczne uczestnictwa w rytuałach rodzinnych. 

Oceniana praca stanowi wartościowy wkład do psychologii rozwoju, za-

równo ze względu na wyniki (zwłaszcza te dotyczące typologii uczestnic-

twa w rytuałach i ich funkcji), jak i rozwiązania metodologiczne. 

 
W kolejnym numerze Biuletynu, zaprezentujemy koncep-

cję laureatki 
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Najnowsze wydanie Newslettera  

Część naukowa newslettera poświęcona jest wy-

nikom badań nad rozwojem, które prowadzą ir-

landzcy naukowcy. Prezentowane artykuły doty-

czą m.in. wzmacniania rozwoju kompetencji psy-

chospołecznych u nastolatków, związku kontroli 

wykonawczej i zachowań eksternalizacyjnych z 

otyłością, wspierania pozytywnego rozwoju psy-

chospołecznego przez szkołę, a także badań nad 

interwencjami ukierunkowanymi na łagodzenie 

niepokoju u nastolatków o lekkim stopniu upośle-

dzenia intelektualnego. 

W newsletterze znajduje się także zaproszenie na 

przyszłoroczną, XVI konferencję EARA, która 

odbędzie się w belgijskiej Gandawie, a także no-

wości dotyczące SECNet. Znajdziemy tam wspo-

mnienie o zmarłej niedawno prof. Çiğdem 

Kağıtçıbaşı, a także wykaz najnowszych publikacji 

członków stowarzyszenia EARA. 

 

16th Biennial Meeting of the European  

Association for Research on Adolescence  

 

Pojawiła się już zapowiedź przyszłorocznej, XVI 

konferencji EARA, która tym razem odbędzie się 

w belgijskiej Gandawie. Tematem przewodnim 

jest wspieranie właściwego rozwoju młodzieży 

w okresie dorastania. Konferencja swym zasię-

giem tematycznym obejmuje m.in. zachowania 

prospołeczne, adekwatną regulację emocji, dba-

łość o dojrzały rozwój osobowości, wspieranie 

kompetencji społecznych, rozwoju tożsamości i 

odporności psychicznej oraz badanie pozytywnych 

relacji w okresie adolescencji. Na konferencji od-

będzie się szereg interesujących wydarzeń nauko-

wych, takich jak warsztaty, sympozja i sesje tema-

tyczne, a także wykłady gościnne znamienitych 

badaczy adolescencji z całego świata. Ponadto, 

organizatorzy do dyskusji zaprosili również prak-

tyków, co stworzy most i przestrzeń do dyskusji 

między przedstawicielami środowisk naukowych, 

a praktykami, wykorzystującymi wyniki badań 

naukowych w codziennej pracy. Zgłoszenia można 

wysyłać do 1 marca 2018. Więcej informacji znaj-

duje się na stronie: http://www.earaonline.org/ 

 

Wydanie specjalne Journal of Research 

on Adolescence 

Trwa nabór tekstów do specjalnego wydania Jo-

urnal of Research on Adolescence, które poświę-

cone będzie metodom pomiaru rozwoju 

w okresie adolescencji. Numer zatytułowany 

będzie: "Promises, Perils, and Practicalities of Am-

bulatory Assessment for Capturing Adolescent 

Development." Więcej informacji na stronie: 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/

(ISSN)1532-7795 

 

Nowe Emerging Scholar Spotlight 

Emerging Scholar Spotlights są to krótkie prezen-

tacje artykułów publikowanych ostatnio przez 

członków SECNet – wraz z głównymi wynikami, 

wnioskami i opisem badań. W ostatnich miesią-

cach opublikowany został szereg informacji o nie-

dawnych dokonaniach członków EARA SECNet. 

Z badań Staats i wsp. z Uniwersytetu w Utrechcie 

dowiedzieć możemy się o związku pomiędzy ra-

dzeniem sobie z konfliktami w rodzinie przez na-

stolatków z późniejszą zdolnością do rozwiązywa-

nia konfliktów w relacjach pozarodzinnych. Z 

kolei Martin i wsp. z University of St Andrews 

prezentują wyniki swoich badań nad właściwościa-

mi psychometrycznymi kwestionariusza do po-

miaru relacji sąsiedzkich. Boson i wsp. 

z University of Gothenburg opisują relacje między 

dobrostanem, problemami psychicznymi i do-

świadczeń z alkoholem u szwedzkich nastolatków, 

a badacze z Uniwersytetu w Leuven analizują zja-

wisko samotności w okresie adolescencji. 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:  

http://earasecnet.weebly.com/emerging-scholar-

spotlight.html  

 

Nowości na stronie EARA SECNet 

W ostatnich miesiącach strona internetowa EARA 

SECNet została uzupełniona i zaktualizowana o 

nowe informacje, dlatego też zapraszamy do jej 

odwiedzenia: http://www.earasecnet.weebly.com/ 

Pod adresem: https://www.facebook.com/

earasecnet/ znajduje się też oficjalny, na bieżąco 

aktualizowany profil SECNet na portalu Facebo-

ok. Zachęcamy do jego polubienia, by śledzić 

wszystkie istotne wydarzenia w SECNet! 

Zapraszamy do SECNet! 

Więcej informacji o  stowarzyszeniu znajduje się 

na stronie: http://earasecnet.weebly.com/ 

 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA SECNet 

dominika.karas@gmail.com 

http://earasecnet.weebly.com/
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Co nowego w ERU/EADP? 

 

Podczas tegorocznej 18th European 

Conference on Developmental Psycho-

logy w Utrechcie powołano nowy skład 

prezydium oraz krajowych przed-

stawicieli ERU. Funkcję ustępującej 

prezydent Loes Keijsers (Holandia) objął 

Pasquale Musso (Włochy). Polskę repre-

zentują Marta Miklikowska, pełniąca funk-

cję specjalisty ds. komunikacji oraz Ilona 

Skoczeń, która przejęła funkcję przedsta-

wiciela Polski w ERU od ustępującej Ju-

styny Michałek-Kwiecień.  

 

 

 

Prezydium ERU, od lewej: Marta Maklikowska 

(specjalista ds. komunikacji), Francesca Lionetti 

(sekretarz), Pasquale Musso (prezydent), Stefa-

nos Mastrotheodoros (koordynator reprezentan-

tów krajowych) Loes Keijsers (była prezydent) 

 

Więcej informacji o założeniach ERU, 

prezydium oraz przedstawicielach po-

szczególnych krajów można uzyskać na 

stronie https://www.eadp.info/early-

researchers-union/ 

 

 

 

 

Dlaczego warto zostać członkiem 

EADP? 

European Association for Developmental 

Psychology (EADP) powstało w 1994 r. 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel popu-

laryzację badań nad rozwojem człowieka 

na arenie międzynarodowej, wspieranie 

kariery i szkolenia młodych naukowców, 

wymianę informacji oraz promowanie 

podnoszenia jakości badań naukowych. 

Raz na dwa lata EADP organizuje konfe-

rencję European Conference on Deve-

lopmental Psychology (ECDP), która za 

każdym razem odbywa się w innym kraju 

europejskim. Członkowie stowarzyszenia 

uprawnieni są do pomniejszonej opłaty 

konferencyjnej. Ponadto EADP obejmuje 

patronatem kwartalnik European Journal 

of Developmental Psychology (EJDP), 

którego wersja papierowa wysyłana jest 

pocztą do każdego z członków stowarzy-

szenia.  

Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje 

zmniejszona opłata członkowska w EADP 

tzw. reduced fee region, która wynosi 70 

euro lub 40 euro (studenci). Członko-

stwo ważne jest przez okres 2 lat. Wię-

cej informacji o korzyściach wynikających 

z członkostwa w EADP można uzyskać 

na oficjalnej stronie stowarzyszenia 

https://www.eadp.info/membership/ 

 

mgr Ilona Skoczeń, UKSW  
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Europejski Certyfikat Psychologiczny EuroPsy  

 

jest programem wdrożonym w 21 krajach Europy przez Europejską Federację 

Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA). Został on stworzony w reakcji na mo-

bilność psychologów, którzy coraz częściej podejmują się wykonywania zawo-

du za granicą i potrzebują weryfikacji jakości przygotowania zawodowego. 

Dodatkowo, w obliczu różnorodnych i niejednokrotnie rozmytych kryteriów 

kształcenia psychologicznego w różnych krajach i wątpliwości co do rzetelności 

kwalifikacji osób uprawiających ten zawód, stał się swego rodzaju certyfikatem 

jakości. Polska jest jednym z 4 krajów Europy, gdzie certyfikat ten jeszcze nie 

obowiązuje. Jednak w związku z trudnościami z wdrożeniem ustawy o zawo-

dzie Psychologa, jego wprowadzenie może być:  

 

 znakiem jakości potwierdzającym kwalifikacje wykonywania zawo-

du  

 

 bazą pozwalającą określić wspólną strukturę kształcenia dla psy-

chologów  

 

 pomocą w mobilności polskich psychologów za granicą (obecnie 

ze względu na brak Ustawy, prawo do wykonywania zawodu przez psy-

chologów polskich za granicą jest niejasne),  

 

 podstawą do stworzenia modelu prawa psychologicznego, które 

może pomóc w kwestiach ustawodawczych.  

 

Podczas panelu dyskusyjnego, który odbędzie się we czwartek 21 września 

2017 roku na Kongresie Psychologicznym w Gdańsku, zostanie zapre-

zentowany i poddany dyskusji program EuroPsy, jego struktura, podstawowe 

wymagania oraz koncepcja wdrożenia.  

 

W Biuletynie, będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac nad 

EuroPsy 

 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM 
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Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

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

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2017 roku odbyła się już 

XXVI cykliczna konferencja. 

 

 Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, 

które w wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z 

punktacją 13 pkt oraz na liście ERIH+. 

D
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

    http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas 


