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Kiedy dwa lata temu uzgadnialiśmy z Organizatorami Konferencji, Wydziałem Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego, temat tegorocznej konferencji mieliśmy 
na myśli taką oto ideę. Poniżej przytoczę skrót  z pierwszego komunikatu: 

Nikt dzisiaj nie podważa tezy, że rozwój jest uwarunkowany odziaływaniem środowiska 
na jednostkę o określonym wyposażeniu biologicznym. Osiągnięcia neuropsychologii uka-
zują rolę wczesnych doświadczeń, głównie społecznych, w kształtowaniu podstawowych 
wzorców behawioralnych, będących bazą dla kolejnych doświadczeń. Może to budzić 
optymizm, gdy warunki rozwoju są korzystne lub niepokój, gdy niedostatki miałyby deter-
minować drogę życiową człowieka. Żyjemy w okresie dynamicznych zmian cywilizacyj-
nych i kulturowych. Można mieć wrażenie, że drogi rozwoju prowadzą w nieznane. 
To budzi obawę, ale i nadzieję…. 

Po dwóch latach, tytuł Współczesne drogi rozwoju –  między obawą a nadzieją, nabrał 
nowego znaczenia. Szczególnie ostatnie słowa wstępu mówiące o drodze w nie-
znane, brzmią jakby proroczo.  

29. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, która odbyła się w dniach 
20-22 maja 2021 roku, po raz pierwszy w 30 letniej historii naszych konferencji 
nie osobiście ale on-line, i nie co roku, a po dwóch latach. W ciągu tych dwóch lat 
pandemia zmieniła nas – jako ludzi, jako badaczy i jako praktyków. Jakkolwiek 
przysporzyła nam trudności, to trzeba przyznać, ze wypromowała naszą dyscypli-
nę. Przed psychologami badaczami postawiła pytania, które można usłyszeć w każ-
dej debacie publicznej lub towarzyskiej. Dlaczego niektóre społeczeństwa tak efek-
tywnie radzą sobie z pandemią? Jak zachować jakość życia w izolacji? Jak zmienia 
nas życie on-line? I wiele innych. Pandemia ustawiła kolejki przed gabinetami prak-
tyków. Wiedzą o tym doskonale terapeuci dzieci i młodzieży, psychologowie dia-
gności w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. I w końcu specjaliści z wielu 
innych dziedzin – lekarze, menedżerowie, politycy (choć ci chyba rzadziej) – zwra-
cają się z pytaniami do nas, psychologów.  

Co to oznacza dla nas psychologów rozwoju i jakich nowych trendów możemy się 
spodziewać w następnych latach. Zwrócę uwagę na kilka, które stoją przed naszą 
subdyscypliną.  

Media społecznościowe podczas pandemii znacznie zwiększyły swój zasięg. Potrze-
ba wiedzy, nadawania sensu temu co przezywamy oraz łatwy dostęp do narzędzi 
uruchomił rzeszę kont poradnikowych prowadzonych przez terapeutów i psycho-
logów zajmujących się rozwojem. Jeszcze niedawno poradnictwo on-line było 
rzadkością – dzisiaj jest normą. Nie tylko spotkania terapeutyczne ale także pro-
mowanie wiedzy psychologicznej na blogach, na kontach Twitter  a nawet Tik-
Toku staje się coraz częstsze. Społeczeństwo zaczęło nas doceniać – wyszliśmy 
z twierdz naszych gabinetów. Pojawia się jednak pytanie jaką funkcję będzie pełniła 
tak przekazywana wiedza? Co będzie percepowane, rozumiane i jak będzie prze-
twarzane?   

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Wzrosło zapotrzebowanie na badania psychologiczne. Jeśli ktoś zapytałby mnie, kiedy 
jest dobry czas dla psychologów do ubiegania się o granty, po powiedziałabym TE-
RAZ!!! Spójrzmy choćby na dwa nowe panele NCN dające szanse badaniom nad 
rozwojem: T-AP TRANS-ATLANTIC PLATFORM for Social Sciences and Humanities: 
Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World i CHANSE Transformations: 
Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.  

Na całym świecie wciąż trwa wielki eksperyment edukacji na odległość, stwarzający 
wyjątkową okazję do międzynarodowych badań porównawczych.  

Trwa także społeczna izola-
cja. Są wśród nas dzieci, któ-
re chodzą dwa lata do szkoły 
i nie doświadczyły uczenia 
się w grupie. Są też ucznio-
wie, którzy w przyszłym ro-
ku będą zdawać maturę i nie 
znają swoich kolegów z klasy 
(przyszłoroczni maturzyści 
trzyletniego liceum). Wyob-
raźmy sobie, że dzieciom 
i młodzieży w różnym wieku 
założono pancerz, który na 

półtora roku zablokował rozwój układu kostnego. Wszystkim! Egalitarnie! Jakie będą 
tego konsekwencje dla całej generacji? Izolacja ograniczyła kontakty z rówieśnikami 
a wiele zadań rozwojowych oraz umiejętności społecznych rozwija się właśnie w tych 
relacjach, które nie są hierarchiczne.  

Truizmem jest stwierdzenie, że uczenie się w grupie wspiera poznawczy rozwój. Wie-
loletnie badania brytyjskiego psychologa Niela Marcera, pokazują mechanizmy tego 
procesu. Wyjaśniają między innymi, jak dzielenie się pomysłami, przy jednoczesnej 
możliwości ich kwestionowania i oceny, przed osiągnięciem konsensusu, wpływa 
na rozwój i rozumienie pojęć. 

Jako psychologowie rozwoju wiemy też, że interakcja z rówieśnikami daje możliwość 
rozwijania społecznego zrozumienia i przestrzegania norm niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania społecznego -  choćby tego, jak się nie obrażać, zapobiegać faux pas. 
Dzieci regulują i wyrażają emocje w interakcjach z rówieśnikami. Ograniczone interak-
cje zmniejszają szanse na rozwijanie emocjonalnego zrozumienia. To wpływa negatyw-
nie na samopoczucie i poczucie własnej wartości. 

Brytyjski psycholog Dominic Abrams, który od wielu lat bada dynamikę procesów gru-
powych, podkreśla znaczenie kontaktów dla bardziej wyrafinowanego funkcjonowania 
w grupie, jak: lojalność, preferencje oraz konsekwencje odstępstw od normatywnych 
oczekiwań. Nazywa to „group nous” a więc bardziej niuansowanie rozumienie grupy.  

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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O ile o powyższych kwestiach mó-
wi się więcej, to rzadziej zwraca się 
uwagę na doświadczenia międzygru-
powe. Wiele dekad badań pokazało, 
że pozytywny kontakt międzygrupo-
wy jest jednym z najlepszych sposo-
bów zmniejszania uprzedzeń w cią-
gu całego życia. Dzisiaj wielu Pola-
ków zadaje psychologom, głównie 
społecznym i politycznym pytanie – 
dlaczego my jako naród jesteśmy 
tak bardzo podzieleni politycznie, 
światopoglądowo? Praktycy pytają, jak przełamać „bańki”, w których żyjemy? Warto 
pamiętać, że dla wielu dzieci, szkoła to jedyna możliwością obcowania z osobami po-
chodzącymi z innych grup niż ich własne. 

 

Jak radzą sobie z izolacją i jej konse-
kwencjami dzieci, młodzież i ich rodzi-
ny? Psychologowie i terapeuci, pracow-
nicy telefonów zaufania mówią o drama-
tycznym wzroście problemów emocjo-
nalnych,  samookaleczeń, prób samo-
bójczych. Ilość zgłoszeń do ich gabine-
tów jest kilkukrotnie większa niż przed 
pandemią. Sieć internetowa, jest niekie-
dy pierwszy miejscem, w którym wyra-

żają swoje emocje i potrzeby. Natrafiając na algorytmy programowania behawioralne-
go, podsuwające im posty, stają się wtórną ofiarą własnych wpisów. Dealerzy substan-
cji psychoaktywnych wyłaniają swoich potencjalnych odbiorców przez analizy społecz-
nościowych mediów – Instagrama, Tik-Toka. Pokazanie zdjęcia ze smutną twarzą czyni 
z młodego człowieka potencjalny łup.  

Już wiemy, że młodzi wrócą wkrótce do szkoły, niekiedy poranieni emocjonalnie i wy-
głodniali społecznie. Już wiemy, że tam dostaną się w nowy kierat – nadrabiania, 
sprawdzania, testowania. Bo przecież, jak przekonuje minister edukacji „obowiązki 
to nie stres”.  

W naszym środowisku psychologów rozwoju, mówiliśmy wielokrotnie o konieczności 
zbliżenia badaczy rozwoju z psychologami praktykami. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej wi-
dzimy, jak jest to znaczące. Ale jak to zrobić? Może Państwo, czytelnicy tego Biuletynu, 
podzielicie się z nami pomysłami. Warto pamiętać, że nauka jest społeczną służbą. 
Na końcu jej jest bowiem człowiek, który szczególnie dzisiaj potrzebuje psychologii.  

 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 
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Pamięci Antoniego Kępińskiego i Marii Susułowskiej 

 
Gdzie się podziała higiena psychiczna 

  

                                                   
     Wpadła z pewnością w czarną dziurę mojej percepcji świata, ale też nie widzę jej w polu uwa-
gi innych, a nawet ogółu krajowego, zagranicznego i globalnego. Dodać trzeba, że i higiena fizycz-
na nie cieszy się nadmierną uwagą medyków, a niewydolność Państwowego Zakładu Higieny 
w obliczu wyzwań  bieżącej pandemii też nie jest naszą krajową specyfiką.  

     Staram się sobie wytłumaczyć to znikniecie w sytuacji, gdy świat mikroorganizmów i odpa-
dów oraz brudu ich ulubionego ma się dobrze i stale nam zagraża. Nie jest to chyba zniknięcie 
higieny, a raczej zmiana jej oblicza, jeśli za istotę przedsięwzięć higienicznych można przyjąć od-
dalenie zarazków od nas dla redukcji ich szkodliwego działania na nasze zdrowie. W przypadku 
higieny psychicznej można przez analogię przyjąć, że w przestrzeni międzyludzkiej mamy też psy-
chiczne toksyny, produkowane przez uczestników interakcji i związków interpersonalnych. Ma-
my na uwadze emocje zatruwające nasze relacje, czy to z  innymi osobami, czy też z samym so-
bą. Przed ich szkodliwością dla naszej psychiki chronić ma nas właśnie higiena psychiczna.  

     Zwrócić warto od razu uwagę na to, że od czasu prac An-
ny Freud znane i głębiej poznawane przez psychopatologów 
mechanizmy obronne ego należą raczej do kliniki zaburzeń 
psychicznych, aniżeli do domeny psychicznej higieny. Wpraw-
dzie na psychopatologię życia codziennego już Zygmunt Freud 
zwrócił uwagę, lecz z czynnościami pomyłkowymi nie biegnie-
my przecież do psychoterapeuty.  Różne odmiany psychote-
rapii, w tym również tak zwane krótkoterminowe terapie 

znakomicie mogą nam służyć, niosąc ulgę w cierpieniach z powodu urazów psychicznych 
i doprowadzając do radzenia sobie z nimi bez uciekania się do pozornej przecież obrony przez 
mechanizmy chroniące ego. One przecież chronią tylko przed większą szkodą ze strony trauma-
tycznych czynników, ale nadal wymagają w toku terapii rozmontowania dla przywrócenia zdro-
wia. Psychoterapia odnotować może sukces, gdy na ich miejsce wprowadzi inny sposób radzenia 
sobie ze szkodliwymi emocjami i nastawieniami afektów w relacjach z innymi osobami  i w sto-
sunkach z samym sobą. Na tym polega przywrócenie do zdrowia psychicznego, że radzimy sobie 
bez jakiejkolwiek psychoterapii lub z jej odmianą  wspomagającą osiągnięte rezultatu zdrowotne. 
I tu zaczyna się pole do popisu dla higieny psychicznej. Ona ma chronić zdrowie, rozwijać odpor-
ność na urazy i wzmacniać radzenie sobie z utrzymaniem zdrowia. 

      Możliwe są przejścia między nimi i do pewnego stopnia realnie zachodzą na siebie psychote-
rapia oraz higiena psychiczna. Niezbędna jest wobec tego współpraca i z tym wzajemne porozu-
miewanie się w konkretnych przypadkach specjalistów - psychoterapeutów i znawców higieny 
psychicznej. Niewykluczone jest też łączenie obu specjalności przez jedną osobę. Należy 
przy tym pamiętać, że nawet wtedy pozostają one różnymi rodzajami działalności psychologicz-
nej.  

                                                                                                  

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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 Wybitny psychiatra zasłużony dla higieny psychicznej w naszym kraju, Kazimierz Dąbrow-
ski zaproponował teorię rozwoju psychicznego, zwaną w skrócie teorią dezintegracji pozytyw-
nej, która pokazuje dobitnie ten obszar przejścia od kliniki i leczenia do ochrony zdrowia psy-
chicznego. Zachęcam do zapoznania się z pracami tego autora. Nie tu bowiem miejsce na przed-
stawienie jego teorii. Wystarczy dla nas teraz przywołanie istoty dezintegracji pozytywnej. Otóż, 
dezintegracji ma ulec rezultat patologicznego rozwoju, a jest nim rozwinięcie umysłu i osobowo-
ści pod wpływem czynników patogennych. Tę patologiczną strukturę indywidualnego umysłu 
i osobowości chorego należy doprowadzić do dezintegracji, aby wyzwolić zdolności do rozwoju 
z zamknięcia w stanach patologicznych. To jest terapia. Następnie należy wspomagać pozytywny 
rozwój. Ten ostatni widzi K. Dąbrowski w kategoriach twórczości w mnogości postaci na róż-
nych polach zaangażowania umysłu i osobowości. Teren pośredni między terapią i profilaktyką 
to ze strony terapii budowa nowej struktury w miejsce rozmontowanej. Natomiast ze strony 
profilaktyki mamy zadanie podtrzymania powrotu do zdrowego funkcjonowaniu oraz przede 
wszystkim działanie na rzecz pełnego rozwoju umysłu i osobowości.  
 
     Specjalista w dziedzinie profilaktyki zdro-
wia psychicznego powinien znać się na psy-
chopatologii i psychoterapii, nie po to jed-
nak, aby diagnozować i leczyć stany patolo-
giczne, ale po to, aby wiedzieć, jak współ-
działać z klinicystą w podtrzymywaniu 
w zdrowiu ozdrowieńca i każdego, kto nara-
żony jest na toksyczne emocje w rodzinie, 
szkole, zakładzie pracy, czy w środowisku 
towarzyszy rekreacji i wypoczynku, itd. 
A do tego potrzeba znać się na zdrowym 
indywidualnym rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych i koniecznie wiedzieć, jak dla dokonywania się tego rozwoju współdziałać z rodzica-
mi, wychowawcami, nauczycielami itd. Nie tylko zresztą ze znaczącymi osobami w tych środowi-
skach, ale też ze środowiskami konkretnych domów rodzinnych, szkół, zakładów pracy, instytucji 
zorganizowanej turystyki, wypoczynku i wszelkiej rekreacji. 

 

      Dedykuję ten felieton koleżankom i kolegom na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, gdzie 
pod wodzą Janusza Trempały w tandemie z Ludmiłą Zając-Lamparską zyskuje stosowana psycho-
logia rozwojowa instytucjonalne oparcie. Wyrażam w ten sposób uznanie dla ich dotychczaso-
wych dokonań i zarazem polecam uwadze higienę psychiczną i kształcenie specjalistów w zakre-
sie higieny psychicznej dzieci i młodzieży, ale przecież też dorosłych oraz seniorów. Rdzeniem 
i solidną bazą tej specjalności praktycznej psychologii pozostaje przecież wiedza o indywidualnym 
rozwoju umysłu  i osobowości człowieka. Dowiaduję się, że również koleżanki i koledzy na War-
mińsko-Mazurskim Uniwersytecie działają w tym kierunku. Nie ma już miejsca w tym felietonie 
na rozwinięcie myśli o higienie psychicznej domu, szkoły, zakładu pracy, itd. Powrócę do tych 
kwestii. Wymaga ona innego też podejścia do psychologii rozwoju człowieka. 

 
                                                                                                  Adam Niemczyński 
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29 OKPR 

20 - 22 maja 2021 r. 

Podsumowanie 

 
W dniach 20 - 22 maja 2021 odbyła się 29. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej 
pod hasłem „Współczesne drogi rozwoju - między obawą a nadzieją”, organizowana przez Wy-
dział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju 
Człowieka.  

Konferencję oficjalnie otworzyli: dr hab. Kamil Imbir – Dziekan Wydziału psychologii UW , 
prof. UW oraz dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – Prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Psychologii Rozwoju Człowieka.  

Główne przesłanie konferencji nawiązywało zarówno do badań nad rolą przywiązania dla roz-
woju człowieka, ale także kontekstu owego rozwoju, zarówno kulturowego jak i związanego 
z czasem historycznym oraz społecznym, czego obecnie doświadczamy w związku z ogólno-
światową pandemią, czy nowoczesnymi technologiami.  

Podczas obrad mieliśmy możliwość wysłuchania 6 wykładów plenarnych.  Konferencję otworzył 
wykład prof. dr hab. Dominiki Maison pt. „Edukacja a socjalizacja – uwarunkowania dobrego 
funkcjonowania w świecie konsumpcji i finansów”, w którym zostały zaprezentowane wyniki 
badań nad przygotowaniem dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym dla zachowań ekono-
micznych, w szczególności związanych z zarządzaniem własnym, osobistym czy rodzinnym bu-
dżetem. Główna konkluzja wynikająca z badań prof. Maison i jej współpracowników głosi, 
że nie mamy wzorców promujących wiedzę ekonomiczną ani w instytucjach oświatowych 
ani w rodzinie.  

Kolejny wykład zaprezentowała prof. Alicja Senejko z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat: 
„Realność rozwoju potraumatycznego?”. Istotą tego wystąpienia było podjęcie zagadnienia re-
akcji na przeżywane traumatyczne wydarzenie z perspektywy rozwojowej i próba ustalenia, 
czy istnieje rozwojowo uwarunkowany schemat radzenia sobie z traumą, czy też możemy jedy-
nie mówić o istnieniu różnych sposobów radzenia sobie ze skrajnie trudnymi przeżyciami, za-
leżnymi od właściwości indywidualnych i środowiskowych.  

Prof. dr hab. Lech Witkowski, filozof z Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprezentował nam 
swoje refleksje na temat teorii Erika Eriksona w wykładzie pt. „Psychodynamiki i ich struktura 
(Spór metodologiczny w kwestii badania i stymulowania rozwoju człowieka)”. Głównym prze-
słaniem tego wystąpienia było nawołanie do wnikliwego studiowania teorii Eriksona i zwrócenia 
baczniejszej uwagi na zjawiska, które zachodzą w warstwie psychologicznej podczas kolejnych 
faz rozwoju ego. To, co dzieje się w każdej z faz wyróżnionych przez Eriksona w obszarze roz-
woju ego, ma dynamiczny charakter i jest głównym mechanizmem rozwoju, a nie uproszczo-
nym, zdaniem Witkowskiego, rozwiązywaniem konfliktów w ujęciu dwubiegunowym.  

Mieliśmy również przyjemność wysłuchać wykładu prof. Marii Kielar-Turskiej, emerytowanego 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, o znaczącej postaci w naszej polskiej psychologii roz-
wojowej – profesor Marii Przetacznik-Gierowskiej. Maria Kielar-Turska od lat przybliża kolej-
nym pokoleniom badaczy rozwoju zarówno portrety jak i dokonania polskich uczonych, którzy 
budowali podwaliny rodzimej psychologii rozwojowej. Profesor Przetacznik-Gierowska niewąt-
pliwie do tego grona należy, a jej ogromny dorobek wywarł istotny wpływ na rozwój niemniej-
szej dziedziny psychologii.  

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Wśród wykładowców plenarnych tegorocznej konferencji znaleźli się również goście zagra-
niczni – profesor Maya Gratier z Université Paris Nanterre i prof. Willem Koops z Utrecht 
University.  

Profesor Maya Gratier w swoim wystąpieniu pt. „Taking infant studies back into the wild 
to tackle new social urgencies”, podkreśliła, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacząco zmie-
niło się naukowe podejście do zrozumienia umysłu niemowląt. Jest to następstwo rozwoju 
eksperymentalnych badań niemowląt, które mogą być prowadzone dzięki nowoczesnej apara-
turze. Obecnie nasze poglądy na temat rozwoju inteligencji społecznej niemowląt zmieniły się 
znacząco i mają wpływ na wiedzę potoczną o rozwoju i potrzebach dziecka, a także na decyzje 
polityczne, co zostało pokazane na przykładzie Francji.  

W swoim wykładzie pt. „Developmental Psychology in cultural historical context”  prof. Wil-
lem Koops podkreślił, że zarówno naukowa psychologia rozwojowa, jak i samo rozumienie 
dzieciństwa zmieniają się historycznie i kulturowo. Wcześniejsze ujęcia i założenia dotyczące 
rozwoju nie są spójne ze współczesnymi dokonaniami naukowymi. Ogromne zmiany w prze-
biegu rozwoju dziecka, zdaniem Koopsa, wywołuje rozwój współczesnej technologii. Umożli-
wia ona dzieciom wcześniejsze wejście w świat dorosłych, co wymaga rewizji poglądu na temat 
dojrzewania i rozumienia tej fazy w rozwoju człowieka. Historyczne podejście do rozwoju po-
zwala wyjaśnić, dlaczego dzieciństwo i okres dojrzewania zmieniają się w czasie i jak to się łą-
czy z psychologią rozwojową. 

Podczas tegorocznej konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne dotyczące różnych obszarów 
wiedzy o człowieku. W panelu, zaincjowanym przez dr hab. Grażyna Kmitę, pt: Drogi rozwoju 
wcześniaków i długofalowe skutki wcześniactwa, dyskutanci podjęli rozważania nad ścieżkami 
rozwoju przedwcześnie urodzonego dziecka. Dr hab. Katarzyna Lubiewska natomiast popro-
wadziła dyskusję na temat  „How to formulate hypotheses in cross-cultural studies on deve-
lopment?”, a prof. Adam Niemczyński wraz z prof. Elżbietą Dryll i zaproszonymi gośćmi podjęli 
rozważania o narracyjnym podejściu do rozwoju  w dyskusji panelowej pt. „Psychologia narra-
cyjna o rozwoju”.  

Nasi uczestnicy przygotowali i zaprezentowali swoje dokonania w ramach 7 sympozjów 
(łącznie 35 wygłoszonych referatów.)  

Tematy sympozjów były bardzo zróżnicowane, począwszy do prezentowania badań nad roz-
wojem umysłu i osobowości człowieka („Poznanie rozwoju umysłu i osobowości człowieka 
oraz działanie na jego rzecz” - dr hab. M. Czerwińska-Jasiewicz, prof. UW, dr hab. W. Zagór-
ska, prof. UKSW) poprzez rozważania dotyczące równoważenia zmian we współczesnym świe-
cie potrzebą stałości i powtarzalności („O potrzebie stałości i powtarzalności w szybko zmie-
niającym się świecie” - dr hab. B. Smykowski, prof. UAM), jak również dotyczące zmian oraz 
realizacji wyzwań i zadań rozwojowych na różnych etapach dorosłości („Trudności w realizacji  
zadań rozwojowych przez dorosłych: przejawy i możliwości zmiany w czasie” - prof. dr hab. H. 
Liberska; „Obawy i nadzieje osób u progu dorosłości” - dr hab. L. Bakiera, prof. UAM;  

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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„Interwencje poznawcze w różnych okresach życia człowieka” - prof. dr hab. J. Trempała, 
dr L. Zając-Lamparska, prof. UKW), aż do tematu religijności we współczesnym świecie 
(„Religijność jako wydarzenie - dr hab. M. Tatala, prof. KUL) i psychologicznych uwarunkowań 
percepcji i rozumienia zmian klimatycznych („Rozwój w cieniu zmiany klimatu. Perspektywa 
młodzieży oraz osób na różnych etapach biegu życia” - dr M. Budziszewska).  

Ponadto, wysłuchaliśmy 63 wystąpień indywidulnych pogrupowanych w 14 sesji tematycznych 
i 3 sesji plakatowych, zawierających 18 plakatów. 

Tematy sesji odzwierciedlają wszechstronne zainteresowania badaczy rozwoju człowieka, takie 
„klasyczne” jak środowisko rozwoju, czy relacje istotne dla przebiegu rozwoju, rozwój tożsa-
mości, w tym osób z różnego rodzaju deficytami czy o atypowym przebiegu rozwoju, ale także 
aktualne tematy wynikające z bieżących uwarunkowań - związane z przeżywaniem pandemii 
i edukacją w dobie pandemii.  

Na konferencję zgłoszono także wystąpienia w formie 18 plakatów,  które zostały pogrupowa-
ne w trzy sesje plakatowe. Prezentowane tu badania odnosiły się do zagrożeń w przebiegu 
rozwoju, wyzwań współczesnego świata oraz twórczości w biegu życia.  

Ogółem mieliśmy możliwość zapoznania się z 116 prezentacjami - głównie raportów  badań. 
W konferencji wzięło udział także wielu uczestników biernych zainteresowanych bliską nam 
dziedziną psychologii – psychologią rozwoju człowieka na przestrzeni całego życia.  

Łącznie – w konferencji wzięło udział 205 osób.  

 

Z perspektywy organizatorów konferencja stanowiła wyzwanie ze względu na inną niż dotych-
czasowe formę obrad. Nie ominęły nas pojedyncze trudności techniczne wymagające pilnej 
reakcji ze strony osób czuwających nad jej przebiegiem oraz wyrozumiałości ze strony uczest-
ników. Mamy jednak nadzieję, że spotkanie w przestrzeni wirtualnej na platformie ZOOM było 
bardzo udane, pozwoliło bowiem wielu osobom wziąć udział w wielkim święcie polskiej psy-
chologii rozwojowej, o czy świadczy zarówno opinie naszych gości, jak i wyjątkowo liczna fre-
kwencja.  

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom.  

 

Grażyna Katra 

W imieniu i we współpracy z Komitetem Organizacyjnym 29 OKPR 
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W dniu 21.05. 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia 
Psychologii Rozwoju Człowieka. Prowadzone było na Platformie Zoom, po wcześniej-
szym zaproszeniu wszystkich członków i przesłaniu im linka do spotkania. 

W zebraniu uczestniczyły 32 osoby- członkowie  PSPRC (potwierdzili swoją obecność 
wpisem na czacie). Zebranie rozpoczęła dr. hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. 
UWM, prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła podstawy prawne Zebrania online. 
Wskazała Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz odpowiednie zapisy 
w Statucie Stowarzyszenia. Zgodnie z programem Zebrania, Pani Prezes przedstawiła  
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 17.06. 2020  do 20.05.2021. 
Uczestnicy Zebrania zostali poinformowani  o pracy Zarządu oraz wydarzeniach w któ-
rych uczestniczy Stowarzyszenie. 

Zebrania Zarządu: w ciągu roku odbyło się 10 zebrań Zarządu (online).  

Seminarium Śródroczne Psychologii Rozwoju Człowieka – 5 lutego 2021 r. 
(forma online); gospodarzem była  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Organi-
zatorem Seminarium była prof. Katarzyna Markiewicz. Składało się z dwóch części: 
(1) naukowa  sesja tematyczna, Zebranie Zarządu PSPRC i (2) spotkanie z Członkami 
PSPRC. 

Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – 20-22 maja 2021 roku – 
Zarząd uczestniczył w pracach związanych z jej przygotowaniem 

Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Development trends: con-
cerns and opportunities, –10 września 2021 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Roz-
woju Człowieka przygotowuje jeden z dni Konferencyjnych.  

Członkostwo w PSPRC: aktualnie Stowarzyszenie liczy 83 członków. Przeprowadzo-
no weryfikację członkostwa: skreślenie 43 osób, które od 2017 roku, nie uiściły opłat 
członkowskich  (zgodnie z §13 p.2b  Statutu), do Stowarzyszenia  przyjęto 4 osoby, 
a rezygnację złożyło 6 osób. 

Następnie przedstawione  zostały informacje o pracach Komitetu redakcyjnego czaso-
pisma Psychologia Rozwojowa, wydawanego prze Stowarzyszenie.  W ciągu minio-
nego roku Wydano: 4 zeszyty: Tom 25, zeszyty 1 – 4. Na wniosek Redakcji, PSPRC 
otrzymało w czerwcu 2019 r. dofinansowanie z programu MNiSW „Wsparcie dla cza-
sopism naukowych” w wysokości 51 700 PLN.  Projekt objął 8 numerów czasopisma 
w latach 2019-2020 , co umożliwiło zapewnienie otwartego dostępu do nowych artyku-
łów. W roku 2020 wydano 25 850 PLN na dofinansowanie 4 numerów. W styczniu 
2021 do MNiSW złożono raport roczny z realizacji projektu, a 15.04.2021 raport koń-
cowy. 

 

3URWRNyá�]�:DOQHJR�=HEUDQLD�&]áRQNyZ�3ROVNLHJR� 
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Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o tym, że w  roku 2021 kapituła nie przy-
znała Nagrody im. S. Szumana. 

Przedstawiono formy podejmowanej przez Stowarzyszenie współpracy międzynarodo-
wej oraz sposoby promocji i kontaktów z członkami: poprzez Biuletyn, Facebook, 
a także opisano rozwijaną w  ostatnim roku aktywność młodych naukowców. 

Członkowie Stowarzyszenia zapoznani zostali  ze sprawozdaniem finansowym Stowa-
rzyszenia za rok 2020. 

Dr. hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr  w imieniu Komisji Rewizyjnej zaprezentowała 
ocenę merytoryczną pracy Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych i innych 
zadań w okresie od  17.06. 2020  do 20.05.2021. Ocenie poddano: upowszechnianie 
wiedzy i osiągnięć z zakresu psychologii rozwoju człowieka, integrację środowiska psy-
chologów rozwojowych, popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju czło-
wieka, promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwojowych, wspierane rozwoju 
młodych naukowców, a także  wspieranie badań naukowych oraz rozwoju polskiej psy-
chologii rozwoju człowieka. Sformułowany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzie-
leniu absolutorium  dla Zarządu PSPRC. 

 

Następnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami: 

· O przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu PSPRC w roku 2020 (31 osób 
za, 1 osoba wstrzymująca się, 0 osób przeciw), 

· O przyjęciu sprawozdania finansowego (31 osób za, 1 osoba wstrzymała się, 
0 osób przeciw) i przeniesieniu uzyskanej nadwyżki nad kosztami (29 osób za, 
0 osób wstrzymujących się  i 0 przeciw), 

· O przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  (31 osób za, 0 wstrzymujących 
się , 0 przeciw), O udzieleniu absolutorium dla Zarządu PSPRC ( 29 osób za,  
0 osób wstrzymujących się  i 0). 

 

W kolejnej części Zebrania przeprowadzona została dyskusja dotycząca przyszłych 
kierunków działań Stowarzyszenia.  

 

 

     Dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ, sekretarz PSPRC 

 

Kraków, 21.05.2021                                                     
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Nagroda za najlepszy plakat 
29 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej 

 
Komisja Konkursowa 

Przewodnicząca Komisji 

Dr hab. Elżbieta Rydz, prof͘�<h> 
Członek Komisji 

Dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof͘�h<t 

Na kolejnych stronach Biuletynu można zapoznać się z omówieniem badań prezentowanych 
na wyróżnionym plakacie 
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Prezentowane badanie jest częścią większego projektu, skupionego wokół dobro-
stanu par i rodzin. Projekt zakładał dwie części analiz: ilościową (pomiar subiektyw-
nego poczucia jakości relacji intymnej i oceny funkcjonowania systemu rodzinnego, 
dane biograficzne) oraz jakościową (analiza narracji par wyodrębnionych w badaniu 
jako dobrze funkcjonujące). Raport odnosi się do fragmentu analiz ilościowych, 
uwzględniających staż związku jako moderator zależności.  

W literaturze przedmiotu dostępne są dane wskazujące na istotne zależności po-
między jakością funkcjonowania pary a trwałością i jakością funkcjonowania syste-
mu rodzinnego (np. Noller, Karantzas 2012; Thomas, Liu, Umberson 2017; Zemp, 
Bodenmann 2018). Nieliczne badania uwzględniają ww. zależność w biegu życia, 
rzadko analizowane są także subiektywne oceny obojga partnerów. Celem badaw-
czym stała się zatem analiza zależności pomiędzy oceną (dokonaną przez oboje 
partnerów) sposobu funkcjonowania systemu rodzinnego oraz poziomu jakości 
relacji parze, z włączeniem stażu związku jako moderatora zależności. 

 

Narzędzia: 

Skala Przystosowania w Diadach (DAS G. B. Spaniera, adaptacja: K. Cieślak): pomiar 
ogólnej jakości związku oraz ocena wymiarów relacji: satysfakcja, spójność, zgod-
ność i ekspresja emocjonalna 

Skala Oceny Rodziny (FACES IV D.H. Olsona, adaptacja: A. Margasiński)  

8 skal (6 z nich to centralne skale Modelu Kołowego Olsona): Skale Zrównoważe-
nia: Zrównoważona Spójność i Zrównoważona Elastyczność; Skale Niezrównowa-
żenia: Niezwiązanie, Splątanie, Sztywność i Chaotyczność; dodatkowe skale: Zado-
wolenie z Życia Rodzinnego oraz Komunikacja Rodzinna 

Ankieta – dane biograficzne 

 

Osoby badane: 

W badaniu wzięło udział 324 par ze stażem związku od jednego roku do 36 lat 
(M=12,30; SD=8,88) oraz ze stażem mieszkania razem od jednego roku do 35 lat 
(M=11,67; SD=9,04). W przypadku 239 par był to związek formalny (73,8%), 
w przypadku pozostałych 85 par – nieformalny (26,2%). Osoby, które tworzyły 64 
pary (26,8% związków formalnych) mieszkały razem przed ślubem. 

System rodzinny a jakość relacji intymnej  
w biegu życia 

Anna Cierpka, Joanna Siudem-Kuna, Agnieszka Sternak  

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Wyniki 

Staż związku był analizowany jako moderator zależności pomiędzy wymiarami 
funkcjonowania systemu rodzinnego a jakością związku (analiza moderacji w opar-
ciu o makro Hayesa przy wykorzystaniu metody bootstrappingu). Analizowano 
istotność statystyczną efektów inte-
rakcyjnych pomiędzy stażem związku 
a analizowanymi kolejno wymiarami 
systemu rodzinnego. Każdy wskaźnik 
oceny jakości związku analizowano w 
odrębnych modelach. Następnie 
sprawdzono warunkowe zależności 
pomiędzy oceną systemu rodzinnego 
i jakością związku, dla których 
w poprzedniej analizie otrzymano efekty interakcyjne. Zweryfikowano zależności 
pomiędzy wymiarami oceny systemu rodzinnego a wymiarami jakości związku 
w podgrupie 15% par z najkrótszym stażem związku (do 3 lat), w podgrupie 15% 
z najdłuższym stażem związku (co najmniej 24 lata) i w grupie środkowej (mediana 
stażu związku wynosiła 10 lat) (por. tabela).  

Istotne statystycznie zależności zachodziły we wszystkich trzech podgru-
pach, tj. w grupie o najkrótszym, dłuższym i najdłuższym stażu związku. Należy 
zauważyć jednak, że wraz ze stażem związku otrzymywano silniejsze efekty.  

We wszystkich trzech podgrupach poziom niezwią-
zania był powiązany ujemnie ze zgodnością, ekspre-
sją emocjonalną i ogólną jakością związku, jednak 
związki te były najsłabsze, jeżeli staż związku był nie 
dłuższy niż 3 lata, silniejsze jeżeli staż związku był 
dłuższy, lecz nie dłuższy niż 23 lata a najsilniejsze, 
jeżeli staż związku wynosił, co najmniej 24 lata. Po-
dobnie, we wszystkich trzech podgrupach komuni-
kacja rodzinna i zadowolenie z życia rodzinnego były 
dodatnio powiązane ze zgodnością, zrównoważona 
elastyczność i zadowolenie z życia rodzinnego – 
z satysfakcją, komunikacja rodzinna, zadowolenie 

z życia rodzinnego, poziom wskaźnika spójności i poziom wskaźnika zdrowia ro-
dziny – z ekspresją emocjonalną a zrównoważona elastyczność, komunikacja ro-
dzinna i zadowolenie z życia rodzinnego – z ogólną jakością związku jednak związ-
ki te były najsłabsze, jeżeli staż związku był nie dłuższy niż 3 lata, silniejsze jeżeli 
staż związku był dłuższy, lecz nie dłuższy niż 23 lata a najsilniejsze, jeżeli staż związ-
ku wynosił, co najmniej 24 lata. 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Warunkowe zależności pomiędzy oceną systemu rodzinnego i jakością związku w trzech 
podgrupach różniących się stażem związku 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
� 

B – współczynniki regresji; t – wartości testu istotności statystycznej efektu 
warunkowego; p – istotność statystyczna 
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Podsumowanie:  

 

Þ Staż związku jest ważnym moderatorem zależności pomiędzy oceną 
funkcjonowania systemu rodzinnego a oceną jakości relacji w parze 

 

Þ W wieloletnich relacjach może następować wzmocnienie siły zależno-
ści pomiędzy wymiarami funkcjonowania systemu rodzinnego oraz wy-
miarami jakości relacji w parze – uwzględniając cyrkularny charakter 
omawianych zależności, można mówić o ich chroniącym znaczeniu 
dla utrzymania dobrostanu partnerów 

 

Þ Być może przetrwały tak długo tylko te pary, które były zadowolone 
zarówno z życia rodzinnego, jak i własnej relacji intymnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noller P., Karantzas G. C. (2012). Handbook of Couples and Family Relationships. John 
Wiley & Sons; ISBN 1444334506, 9781444334500 

Thomas P., Liu H, Umberson D. (2017). Family Relationships and Well-Being, Inno-
vation in Aging, Volume 1, Issue 3. https://doi.org/10.1093/geroni/igx025 

Zemp M., Bodenmann G. (2018) Family Structure and the Nature of Couple Rela-
tionships: Relationship Distress, Separation, Divorce, and Repartnering. In: Sand-
ers M., Morawska A. (eds) Handbook of Parenting and Child Development Across 
the Lifespan. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94598-9_18 
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Fascynujące umysły - niezwykłe spotkania 

z osobami ze spektrum autyzmu 

W dniach 28 - 29 września 2021 odbędzie się  konferencja online 
z udziałem międzynarodowych autorytetów w dziedzinie autyzmu: 
dr Temple Grandin oraz dr. Barry'ego Prizanta.   

Program konferencji obejmuje następujące tematy: 

1. Kobiety w spektrum autyzmu - od diagnozy do dojrzałej tożsamości 

2. Różne umysły - różnorodne drogi do sukcesu 

3. Autyzm - wyjątkowe doświadczenie 

4. Panel samorzeczniczy 

 

Więcej informacji pod adresem: 
www.synapsis.org.pl/konferencja� 

Webinarium: 

Developmental Psychology Section: Margaret Donaldson 
and Neil O’Connor Award Winner Talks  

Udział w webinarium organizowanym przez the British Psychologica 
Society jest bezpłatny i otwarty dla członków BPS oraz ogółu wszyst-
kich zainteresowanych. Wymagana jest jednak rejestracja. 

 
Więcej informacji znaleźć można na stronie https://www.bps.org.uk/
member-microsites/developmental-psychology-section/events  

 
 
Potrzebne jest także utworze-
nie konta pod adresem: 
https://www.bps.org.uk/user/
login?destination=node/5483  
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Postdoctoral position on auditory attention 

in children 

Marseille, France 

2-letnie stanowisko jest dostępne w Marsylii 
w Instytucie Nauk o Układzie Nerwowym (INS)  

W projekcie, w który zaangażowana będzie zatrudniona osoba, będzie 
badana typowa trajektoria rozwojowa kontroli uwagi. Dokładniej, wyod-
rębniane będą trajektorie rozwojowe mimowolnej i dowolnej uwagi słu-
chowej oraz charakteryzowany będzie wpływ pobudzenia na te procesy 
uwagi, od wczesnego dzieciństwa do dorosłości (od 4 do 25 lat). 

Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w różne aspekty projektu, 
w tym: projektowanie protokołu badań, zbieranie danych i ich analizę, 
a także pisanie publikacji.  

 

Więcej informacji pod adresem: https://ins-amu.fr/jobs/job-posting3-w3d7z
-grcmb-65xn7-x4l9w-p45jt  

Na konferencję Cyberkultura 3.0.: aspekty medialne, 
kulturoznawcze,  psychologiczne, prawne, która odbę-

dzie się online  w dniach 17-18.06.2021 zapraszają  Ośrodek Badań nad 
Mediami IFP  wraz z zespołem badawczym „Prawa Informacyjnego, Me-
diów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Instytutu Prawa 
i Ekonomii oraz Akademią Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. KEN w Krakowie. 

 
Istnieje jeszcze możliwość zgłaszania biernego uczestnictwa. Więcej infor-
macji pod adresem:  https://cyberkultura.up.krakow.pl/   
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Nakładem Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazała 
się książka pt. Rozwój religijności człowieka. Tom 2. Młodzież, której 
autorami są Czesław Walesa i Małgorzata Tatala.   
 
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie wydawcy:    
http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?
products_id=3963&&language=en  

Tytuł:   

Rozwój religijności czło-
wieka. Tom 2. Młodzież 

Autorzy:  

Czesław Walesa 

Małgorzata Tatala 

Tytuł:   

Psychologia rehabilitacyj-
na w praktyce 

Autor:  

Roman Ossowski 

Z kolei nakładem Wydawnictwa Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego ukaza-
ła się książka autorstwa Romana Os-
sowskiego pt. Psychologia rehabilita-
cyjna w praktyce, Monografia może 
zainteresować osoby, łączące proble-
matykę psychologii rozwoju człowieka 
z psychologią rehabilitacyjną. 

Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie wydawcy:  
https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2020/psychologia-rehabilitacyjna-w-
praktyce/?fbclid=IwAR0kON6tNhtT--
QKBN0QUCzVjEvRDhj5ed5_a_QgRV401s-y39S7rt-VtzU  
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwo-

ju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym 
na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomen-
dujemy je pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kie-
runków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, a także psychologom 
i pedagogom praktykom. 

 Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest mię-
dzy innymi wciąż poszerzana indeksacja w bazach danych i uwzględnienie cza-
sopisma na liście ERIH+. W roku 2021 czasopismo w ewaluacji MNiSW uzy-
skało 20 punktów.  

 

 

 Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania oryginalnych arty-
kułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, 
jak i  raportów z badań empirycznych, a także sprawozdań z konfe-
rencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i recenzji nowych, 
ważnych dla dziedziny publikacji. 

 

 

 Czasopismo można zamówić poprzez stronę internetową Wydawnictwa 
UJ oraz poprzez stronę internetową czasopisma. Wszystkie numery można 
zamawiać w wersji drukowanej lub elektronicznej. Dodatkowo, cała zawar-
tość numerów od roku 2009 dostępna jest bezpłatnie w wersji elek-
tronicznej, na stronie internetowej czasopisma (http://www.ejournals.eu/
Psychologia-Rozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych tekstów artykułów 
z lat 2017-2018 było możliwe dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/P-
DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych 
na działalność upowszechniającą naukę. W 2019 roku czasopismo zakwalifikowało 
się do programu MNiSW „Wsparcie Czasopism Naukowych”, dzięki któremu mogli-
śmy między innymi zachować otwarty dostęp w latach 2019-2020. Dodatkowe in-
formacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych numerów 
można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/. 

 

Dr Beata Winnicka, AIK,  
Sekretarz Redakcji 
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European Journal of Developmental Psychology  
 

Najnowsze wydanie EJDP tom 18, nr 4 zawiera siedem artykułów: 

1) Güroğlu, B. „Adolescent brain in a social world: Unravelling the positive 
power of peers from a neurobehavioral perspective” (open access) 
2) Pala, F. C., Lewis, C. „Do preschoolers grasp the importance of regulating 
emotional expression?” 
3) Toyama, N. „Developmental changes in infants’ object interactions across 
the transitional period from crawling to walking” 
4) Cerniglia, L. i in. „Patterns of DNA methylation at specific loci of the dopa-
mine transporter 1 gene and psychopathological risk in trios of mothers, fa-
thers and children” 
5) Osterhaus, C., Koerber, S. „Social cognition during and after kindergarten: 
The relations between first-order and advanced theories of mind” 
6) Tang, Y. i in. „The relationship between emotion understanding and social 
skills in preschoolers: The mediating role of verbal ability and the moderating 
role of working memory” 
7) Braak, D. Størksen, I. „Psychometric properties of the Ani Banani Math 
Test” (open access) 
 

EADP Summer Tour September 2021 
Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń na EADP Summer Tour „To keep to-
morrow alive”, które jest bardzo ciekawą propozycją EADP oraz instytucji 
i stowarzyszeń partnerskich. Letnią „trasę” rozpocznie Austria (University 
of Applied Sciences Upper Austria) z tematyką „Societal Challenges” í 
3.09.2021. Następnie Polska (PSPRC) będzie gospodarzem „Development 
trends: concerns and opportunities” í 10.09.2021, a ostatnim przystankiem 
Norwegia (University of Stavanger) z tematyką „Bullying: what we know and 
what we can do” í 17.09.2021. Rejestracji na wydarzenie można dokonywać 
do 31.08.2021 (early fee do 30.06.2021). Więcej informacji na stronie https://
www.fh-ooe.at/en/eadp-2021/ 
 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Zaproszenie do współpracy nad publikacją dotyczącą problematyki 
nauczania na odległość w perspektywie międzynarodowej 

University College of Teacher Education Styria w Austrii planuje wydanie publikacji 
pt. "Impacts of COVID-19 Pandemic’s Distance Learning on Students and Teachers 
in Schools and in Higher Education – International Perspectives". Publikacja w jęz. 
angielskim, deadline na wysyłanie abstraktów (do 500 słów) mija 27 czerwca br., na-
tomiast pełnych tekstów (7-10 tys słów) do 17 października br.  

Więcej informacji na stronie https://eadp.wildapricot.org/resources/Documents/
Call%20for%20Papers_COVID-19.pdf 

 
 

Oferta pracy na stanowisku badawczym typu postdoc  
na Uniwersytecie w Sztokholmie 

Uniwersytet w Sztokholmie ogłosił nabór na stanowisko „Postdoctoral Fellow in Ar-
tificial Intelligence”. Deadline na wysyłanie zgłoszeń mija 15 lipca br.  
Szczegóły na stronie:  
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs 
 

 

Kto i jak może dołączyć do ERU?  
Studenci, doktoranci oraz doktorzy do stanowiska adiunkta (assistant professorship) 

włącznie, którzy zainteresowani są badaniami nad szeroko rozumianą psychologią 

rozwoju człowieka. Do ERU można bezpłatnie dołączyć będąc członkiem EADP. 

 

Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje zmniejszona opłata członkowska w EADP 

tzw. reduced fee region, która wynosi 70 euro lub 40 euro (studenci). Członkostwo 

ważne jest 2 lata.  

 

Skontaktuj się z nami!  

Zachęcamy do śledzenia działań ERU w mediach społecznościowych:  

profil na Facebooku www.facebook.com/EadpERU 

oraz na Twitterze www.twitter.com/EadpERU. 

 

Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie bądź propozycje współpracy, zapraszamy do 

bezpośredniego kontaktu. 

 
Dr Ilona Skoczeń, UKSW  

Przedstawiciel Polski ERU EADP  
i.skoczen@uksw.edu.pl 



 

Numer 27                                                                                                                           Strona 22 

G
ło

s 
Śr

od
ow

is
ka

 
Czy poczucie odpowiedzialności u kierowców jest związane 

z ich wiekiem i stażem prowadzenia pojazdu? 

Badania Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Transportu z UKW 

 Działające od 2019 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy Studenckie Koło Naukowe Psychologii Transportu od maja 2020 do lutego 2021 
prowadziło badania wstępne kierowców. Przedmiotem badań były różnorodne zagadnienia, zwią-
zane z odpowiedzialnością kierowców i ostrożnym prowadzeniem pojazdu, przy uwzględnieniu 
wieku kierowców, stażu w prowadzeniu pojazdu i doświadczeń z tym związanych. Próbę bada-
nych stanowiło 98 osób, w tym 59 kobiet i 39 mężczyzn w wieku od 18 do 67 lat, dobranych 
w oparciu o dwie metody – „kuli śnieżnej” oraz „door to door”. Staż w prowadzeniu pojazdu wy-
nosił od roku do 40 lat. Kontrolowano spowodowanie oraz udział w kolizjach i wypadkach, po-
ziom wykształcenia badanych, miejsce zamieszkania, sytuację materialną, stan cywilny i posiadanie 
dzieci.  Badania uzyskały pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale 
Psychologii UKW.  

 Kierowcy w wysokim stopniu zgadzali się ze stwierdzeniami dotyczącymi poczucia odpo-
wiedzialności podczas prowadzenia pojazdu za swoje zdrowie i życie, za życie i zdrowie współpa-
sażerów, innych kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu, a także za bezpieczeństwo pa-
sażerów (zajęcie miejsc, zapięcie pasów), podejmowanie niezależnych od zdania pasażerów decy-
zji (wykonywanie manewrów na podstawie swojej oceny sytuacji, nie zapewnień pasażerów, 
że „nic nie jedzie”) i dopilnowania, by pasażerowie nie utrudniali kierowcy prowadzenia 
(np. nie rozpraszali rozmową, nie zasłaniali widoczności). Ogólny wynik w zakresie odpowiedzial-
ności kierowców był bardzo wysoki – M = 4,59 (SD = 0,53) w skali 0-5. Zaskakujące okazało się, 
że ani wiek badanych, ani staż w prowadzeniu pojazdu, ani udział w wypadkach/kolizjach nie róż-
nicowały wyników dla Skali Odpowiedzialności Kierowcy.  

 Znaczenia nie miało również wykształcenie, miejsce zamieszkania, pozostawanie w związku 
ani posiadanie dzieci. Z deklarowanym poczuciem odpowiedzialności korelowało dodatnio pro-
wadzenie ostrożniej w sytuacjach trudnych warunków pogodowych (r = 0,46; p < 0,001), zaob-
serwowania ryzykownych manewrów, wykonywanych przez innych kierowców (r = 0,4;              
p < 0,001) oraz gdy ktoś znany kierowcy miał wypadek bądź kolizję w podobnych warunkach      
(r = 0,36; p < 0,001). Z kolei z ostrożnym prowadzeniem kierowcy najczęściej utożsamiali upew-
nienie się, czy nie wymusza się pierwszeństwa przed włączeniem się do ruchu (M = 2,9;                
SD = 0,42), sygnalizowanie manewrów kierunkowskazami (M = 2,89; SD = 0,35) i zachowanie 
większego dystansu względem kierowców, których sposób prowadzenia sugeruje bycie pod wpły-
wem alkoholu (np. jazda slalomem, przekraczanie środkowej linii, wjeżdżanie na pobocze)              
(M = 2,85; SD = 0,44). Najrzadziej z kolei uważali za przejaw ostrożnego prowadzenia unikanie 
wyprzedzania (M = 0,89; SD = 0,79), a nieco częściej – wolną jazdę (M = 1,24; SD = 0,9; t = 4,14; 
p < 0,001; d = 0,42).  

 Wyniki badań dotyczące ostrożnego prowadzenia zostały zaprezentowane na IV Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i zmiany społeczne w XXI wieku” (online) 22 stycznia 
2021 roku. Wyniki dotyczące odpowiedzialności kierowców będą prezentowane na II Ogólnopol-
skiej Konferencji Studenckiej „PsychoNova” 08-09 maja 2021 roku. 

Skład Studenckiego Koła Psychologii Transportu:  

Maciej Bącała, Michalina Boć, Katarzyna Ciechanowska, 
Maksym Demski, Katarzyna Kijowska, Magdalena Kozak, 
Jakub Mazur, Maja Rosińska, Julia Śmigielska 

Koordynatorki koła:  

Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska 
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Psychologii Rozwoju Czáowieka  
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Dlaczego warto należeć  

do Stowarzyszenia 

 

Þ Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 
psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 
człowieka. 

 

Þ 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 2020 roku odbędzie się już 
XXIX cykliczna konferencja. 

 

Þ Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, 
które w umieszczone jest w wykazie czasopism naukowych MNiSW z punktacją 
20 pkt. oraz na liście ERIH+. 
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

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


