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Szanowni Państwo Członkowie PSPRC, 

Kolejny rok akademicki zbliża się do mety. Dla naszej społeczności kończy się on jubi-
leuszową 30. Ogólnopolską Konferencją Psychologii Rozwojowej, na której spotkamy 
się już w przyszłym tygodniu. Będzie to pierwsze spotkanie po 3 latach. Do zobacze-
nia! - wszystkim, którzy wybierają się do Gdańska. Ci, którzy w tym roku nie spotkają 
się z nami, mogą zapoznać się z programem zamieszczonym na stronie: 
https://30okpr.ug.edu.pl/ . W numerze wrześniowym Biuletynu przedstawimy spra-
wozdanie wraz z wybranymi wystąpieniami. Podczas konferencji odbędzie się ważne 
wydarzenie - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego przedysku-
tujemy podjęte dotychczas działania, ale również propozycje przyszłych inicjatyw. 
 
Ten rok był dla nas rokiem bogatym w nowe wydarzenia. Rozpoczęliśmy cykl semina-
riów doktorskich,  które były szansą dla młodych naukowców planujących rozprawy 
doktorskie, by przedyskutować koncepcje, sposoby analizy wyników, albo po prostu 
odbyć generalną próbę przed obroną egzaminu doktorskiego. Wyszliśmy też z inicjaty-
wą otwartych spotkań dla wszystkich sympatyków, profesjonalistów i nie-
profesjonalistów, interesujących się zagadnieniami rozwoju.  

Ten rok ustabilizował nieco wprawdzie napięcia związane z pandemią. Przyniósł jed-
nak nowe problemy związane z wojną na Ukrainie - ogromną liczbę uchodźców i wy-
nikające stąd wyzwania dla psychologów, w tym psychologów rozwoju. W Polsce gości-
my przede wszystkim matki z małymi dziećmi i to one wymagają naszej pomocy i 
wsparcia. Wśród uchodźców jest wielu psychologów rozwoju, wychowania, edukacji, 
którzy mogą wesprzeć swoich rodaków. Sami jednak wymagają wsparcia i superwizji. 
Choć w Polsce mamy doświadczonych terapeutów i diagnostów, to specyfika pracy 
z uchodźcami wojennymi nie jest naszą szczególną ekspertyzą. Stowarzyszenie Psy-
chologii Rozwoju współpracując z międzynarodową społecznością w ramach Global 
Psychology Alliance (GPA) oraz European Federation of Psychological Associations 
(EFPA) ma dostęp do międzynarodowych materiałów, które mogą wspierać psycholo-
gów: https://efpa.magzmaker.com/efpa_hub_psychological_support_for_ukraine  
 

Pozostańcie Państwo z nami. Przynależność do społeczności profesjonalistów, która 
oferuje praktyczne i naukowe wsparcie wydaje się nieoceniona. Jako PSPRC mamy 
długą tradycję współpracy, ale również należymy do międzynarodowej społeczności, 
z którą nie tylko możemy się identyfikować, ale także wymieniać doświadczenia. 
W trudnych czasach zagrożenia i w obliczu napotykanego zła, warto znaleźć własną 
cząstkę dobra, pielęgnować ją i rozwijać. Mamy nadzieję, że zarówno my możemy 
Państwu w tym pomóc, jak i Państwo możecie podzielić się z nami swoją i  doświad-
czeniem. Zapraszamy zatem do udziału w konferencji, czytania biuletynu i udziału 
w naszych aktywnościach. 

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 
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Ciąg dalszy na następnej stronie 

 
Nieboskie, ale ludzi igrzysko nieludzkie  

                                                   
     Ukraina stawia czoła barbarzyńskiej inwazji Rosji i chwała okrywa walkę narodu ukraińskiego, 
cierpiącego nieprawdopodobne zniszczenia swego kraju. Okropności tej wojny  wciągają nie tyl-
ko walczącą armię obronną, ale też ludność cywilną, doznającą nieludzkich cierpień i ludobój-
czych akcji ze strony najeźdźcy. Nie można przewidzieć końca toczącej się wojny. 

          Polskie społeczeństwo przyjęło uchodźców w pięknym odruchu empatii. Miejmy nadzieję, 
że poradzi sobie administracyjnie i kulturowo z akomodacją niebywałej ilości przybyłych, pomimo 
tego, że jest rozbite politycznie. Rządząca partia stanęła wobec zadania, które zdaje się przekra-
czać jej możliwości, jeśli nie zrewiduje swej polityki gruntownie. Obawiam się, że nie jest ta par-
tia z tym jej przywódcą do tego zdolna. Wolałbym się mylić, mając na uwadze dramatyzm tego 
zadania. 

          Prezydent RP zdaje się wyłamywać z reżymu Nowogrodzkiej, podejmując udane na jego 
miarę próby odbudowy międzynarodowych więzi i zaufania do Polski, chociaż daleko tu do prze-
łomu. Premier rządu wcale w tym nie pomaga, choć stara się na to wyglądać, a w istocie ryjąc jak 
krecik pod UE. Prezes z okopów na tyłach trzyma w szachu wiernych swych wyznawców i przy-
najmniej nie wyskakuje z misją pokojową na niechętnie przez niego nawiedzaną estradę między-
narodową, ale za to wspiera żenujący cyrk polityczny Solidarnej - nie wiadomo z kim – Polski, 
partii niewielkiej, ale za to aroganta olbrzymiego, bez precedensu nawet w dziejach warcholstwa 
polskiego. I jeszcze do tego diaboliczni macherzy państwowej polityki gospodarczej i monetarnej 
bałagan fundują nam lokalny i biją międzynarodowe rekordy inflacji rodzimej waluty. Krajowe 
plany odbudowy i solidarne na nie fundusze europejskie majaczą nieuchwytne we mgle. 

 Odsunięta autorytarną wolą większości od należnego opozycji wpływu na bieg spraw                  
w państwie, garść partii demokratycznych zajęta jest układankami, komu do kogo bliżej, aby się 
przypodobać wyborcom. Hasło jedności dla odsunięcia autorytarnej władzy nie ma wciąż wystar-
czającego wzięcia w walce o nią, bowiem głosiciele demokracji sprawowali władzę cokolwiek 
autorytatywnie, a mniej demokratycznie. Wolność liberałów niekoniecznie idzie szła w parze 
z równością i solidarnością, a równoważenie władz przez ograniczanie się wzajemne to sztuka 
przez nich słusznie wychwalana, ale w praktyce słabo widoczna w ich byłym rządzeniu naszym 
pięknym krajem. Dorastaliśmy do demokratycznego trójpodziału władzy i rozwijaliśmy się bez 
wątpienia w tym kierunku, lecz suweren zniecierpliwił się cokolwiek w oczekiwaniu na po-
wszechniejszą szczęśliwość dostatku dóbr konsumpcyjnych. Przegrał demokratyczny liberalizm, 
a wygrał autorytarny populizm.  Trzyma się ten ostatni nieźle mimo, że władcy zadłużają suwere-
na na potęgę i separują go od świata z zapałem godnym lepszej sprawy. Mamy wobec tego za-
miast dorastania i rozwoju regresję do czasów wcześniejszych, czyli rozwój wsteczny, jak niekie-
dy słyszałem ten termin z ust psychologów, przeciwnych regresjom psychoanalizy, a pragnących 
opisać elegancko zdziecinnienie dorosłych, niekoniecznie wiekowych dorosłych i spadek ich wy-
dajności intelektualnej. 



Numer 31                                                                                                                                        Strona 3 

N
ie

bo
sk

ie
, a

le
 lu

dz
i i

gr
zy

sk
o 

ni
el

ud
zk

ie
  

 Tym nawiązaniem do psychologii dochodzę do naszego pola rozwoju człowieka i do nasze-
go Stowarzyszenia w czasie, w jakim teraz żyjemy w naszym kraju. Jak uprawiać nasze poletko tu 
i teraz? Uprawiamy poznanie i działanie na rzecz rozwoju człowieka. W naszym Stowa-
rzyszeniu uprawiamy przede wszystkim poznanie rozwoju człowieka, bo przecież nie działa-
nie. Mamy nadzieję, że przyczyniamy się w ten sposób do praktycznych pożytków, jakie dać mo-
że ta wiedza. Uprawiając psychologię, nie uprawiamy ani wojny, ani polityki, chociaż na takie po-
kusy wystawiają nas ludzie wojny i polityki. Nasze miejsce jest przy ofiarach wojny i ofiarach poli-
tyki. Stanie z boku nie jest możliwe. Jak wobec tego angażować się mamy z naszą psychologia 
rozwoju człowieka? 

          Weźmy medyków i medycynę jako starszych braci i starsze siostry oraz jako sztukę lecze-
nia chorób i zapobiegania im. Weźmy również rodziców, wychowawców i nauczycieli, troszczą-
cych się wszak o wychowanie i edukację młodych Polaków, żyjących następnie jako dorośli Pola-
cy. Weźmy ich dla analogii, jaka z pewnością zachodzi między naszym a ich oraz medyków huma-
nistycznym zaangażowaniem, czyli rozumnym działaniem na rzecz eliminacji krzywd, chorób, ura-
zów, wykolejenia wychowawczego oraz edukacyjnego. To jest więcej niż analogia. To jest działa-
nie na rzecz drugiego człowieka, a znaczy to w pierwszym rzę-
dzie wrażliwość na nieszczęsną dolę dotkniętych nią lu-
dzi innych niż my. Innych położeniem społecznym, odmien-
nych kulturowo i cywilizacyjnie, a wygnanych z własnego kraju 
wojną, ale też dotkniętych nędzą i brakiem perspektyw naszych 
pobratymców w naszym kraju. Nieszczęsny jest taki stan ludzkie-
go umysłu, osobowości i współżycia z innymi. Jest on nieszczęsny 
tak jak choroby naszego psycho-fizycznego organizmu oraz nie-
należyte wychowanie i wykształcenie.  Choroby i nędzę umysło-
wą oraz osobowościową trzeba leczyć i reedukować, ale też 
przeciwdziałać popadaniu w nie. Jednakże to, jak przeciw-
działać rozwojowi stanów psychopatologicznych, rozwój 
degenerujących, cywilizacyjnie cofających nie jest kwe-
stią terapii, lecz działania na rzecz zdrowego rozwoju!  

 Tak samo mamy zawsze i wszędzie z eliminacją wszelkich nieszczęsnych stanów rzeczy 
w życiu umysłowym i osobowościowym w świecie relacji społecznych. Potrzebne są terapeutycz-
ne i naprawcze sposoby dla wydobycia z niedoli cierpiących  i nieszczęsnych osób i społeczno-
ści. Pozostają oni w rozmaitych niefortunnych położeniach, czy to na wygnaniu z kraju, czy też 
u siebie. Ale – powtórzmy to raz jeszcze – zapobieganie nieszczęsnym stanom umysłu  i osobo-
wości nie jest już sprawą terapii ani naprawiania relacjach międzyludzkich. Jest to zadanie dla 
działania na rzecz pozytywnego rozwoju umysłu i osobowości indywidualnych osób i spo-
łeczności osób we wszelkich okolicznościach życia czy to u siebie, ale w warunkach – dajmy 
na to – pandemii, czy też wtedy, gdy mamy konieczność akomodacji rzeszy przybyszów, czy też 
stajemy przed koniecznością – jak nasi przybysze - asymilacji na obczyźnie. To jest praktyczne 
zadanie, jakiemu służyć ma poznanie prawidłowości pozytywnego rozwoju człowieka w biegu 
życia indywidualnego.   

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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 To jest praktyczne zadanie, które zarazem jest wyzwaniem specjalnym dla teorii rozwoju 
człowieka w postaci konieczności udzieleniem odpowiedzi w pierwszym rzędzie na pytanie, co 
to jest pozytywny rozwój. Nie wystarczy określenie, że rozwój to zmiany ukierunkowane, bo-
wiem trzeba wiedzieć, jakie pozytywnie wartościowe stany są do osiągnięcia przez rozwój psy-
chiczny człowieka i jakie ich naukowe modele wchodzą w grę. 

          Zdrowie jest wartością pożądana i zdrowienie jest procesem pożądanym, ale leczenie dla 
przejścia od choroby do zdrowia jest działaniem negatywnym w tym sensie, że celem jest elimi-
nacja właśnie chorobowych stanów. Poprzez terapię odzyskuje się zdrowie, pozytywny stan rze-
czy. Dzieje się to przez skupienie się na negatywnych, niepożądanych stanach dla ich eliminacji. 
Alternatywą jest skupienie się na tym, co zdrowe i na wspomaganiu rozwoju, jaki bierze się z 
tego właśnie, co zdrowe i postępuje w budowie zdrowych struktur, oddalając ryzyko choroby. 
Staje się ona mniej prawdopodobna. Postępy w odzyskiwaniu zdrowia psychicznego nie są roz-
wojem umysłu i osobowości, lecz eliminacją tego, co go hamuje, wykoleja, zatrzymuje. Terapia 
jest potrzebna, lecz póty jest potrzebna, póki pozytywny rozwój schodzi na drugi plan i czeka 
niejako na jej rezultaty. Im więcej zdrowia, pozytywnego wychowania i edukacji dla rozwoju 
umysłu i osobowości, tym mniej miejsca i potrzeby skupienia się na chorobie, wykolejeniu i igno-
rancji. 

      Polaków zadanie praktyczne teraz to akomodacja w na-
szej ojczyźnie wygnańców i uciekinierów z ich ojczyzny ogar-
niętej nieszczęściami wojny. Celem przyjęcia Ukraińców do nas 
nie może być stanie się ich Polakami. Nie jest to przecież moż-
liwe i byłoby etycznie wątpliwe troszczenie się o nich 
dla ‘przerobienia’ ich na Polaków. Ich zdrowie, rozwój i pro-
sperity u nas to więcej niż kwestia empatycznego działanie 
na rzecz wydobycia ich  z traumy utraty dotychczasowego ży-
cia. Ukraińców tożsamość to ich kultura, historia, instytucje 
oraz praktyka cywilizacji państwowej, w jakiej żyli przed wojną. 
Psychologia międzykulturowa dostarcza wiedzy o tego rodzaju 
sytuacjach w innych miejscach na świecie.  

Może warto pomyśleć o programach badań nad rozwojem 
umysłu i osobowości indywidualnych osób i społeczności 
osób obu narodowości w kontekście ich współżycia w Polsce 
lat 2022 i następnych. Jak w efekcie wpływów wzajemnych 
zachowuje się i zmienia tożsamość kulturowa oraz obywatel-
ska Ukraińców, asymilujących się do gospodarzy i tożsamość 
Polaków, akomodujących przybyszy z Ukrainy do naszego 
życia społecznego?  

                                                                          
Adam Niemczyński  

upniemcz@cyf-kr.edu.pl 
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30. Ogólnopolska Konferencja  

Psychologii Rozwojowej  
Rozwój ku zdrowiu: między progresem a regresem 

2-4 czerwca 2022 r.  

 

Za kilka dni spotykamy się na 30. OKPR. Oczekując na to wydarzenie, pre-
zentujemy jego PROGRAM RAMOWY  
 

Czwartek, 2 czerwca 

11.00-11.30 Uroczyste otwarcie Konferencji 

11.30-12.30 Wykład inauguracyjny Prof. Dagmar Strohmeier nt. Positive deve-
lopment and resilience of immigrant children and youth  

12.30-13.30 Poczęstunek powitalny 

13.30-15.15 Wykłady plenarne 

Þ 13.30-14.00 Uroczyste wręczenie Nagrody za wkład w rozwój PSPRC  

Þ 14.00-14.30 Forum historyczne:  Profesor Józef Rembowski – twórca gdań-
skiej psychologii  

Þ 14.30-15.15 Wykład Prof. Michała Harciarka nt.  Czy przechorowanie 
COVID-19 przyspiesza poznawcze starzenie się mózgu?  

15.15-16.00 Przerwa na kawę 

16.00-18.00 Panele, sympozja, sesje tematyczne 

18.00-19.30 Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 
Rozwoju Człowieka  

 

Piątek, 3 czerwca 

9.00-10.30 Wykłady plenarne 

Þ Prof. Paweł Jurek, Dr Urszula Sajewicz-Radtke, Dr Bartosz M. Radtke: 
Profile inteligencji dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektual-
ną  

Þ Prof. Małgorzata Lipowska: NIE-zdrowe dziecko. Współczesne wyzwania 
okresu dzieciństwa i dorastania  

10.30-11.00 Przerwa na kawę 

10.30-11.00 Sesja posterowa 

11.30-13.00 Panele, sympozja, sesje tematyczne 

13.00-14.00 Przerwa na obiad 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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30. Ogólnopolska Konferencja  

Psychologii Rozwojowej  
Rozwój ku zdrowiu: między progresem a regresem 

2-4 czerwca 2022 r.  

 

PROGRAM RAMOWY (ciąg dalszy)  

 

Piątek, 3 czerwca 

14.00-15.30 Wykłady plenarne 

Þ 14.00-14.45 Prof. Wojciech Dragan: Biorozwojowe wskaźniki zróżnicowa-
nia orientacji seksualnej  

Þ 14.45-15.30 Prof. Przemysław Tomalski Niemowlęta w akcji - o roli 
organizacji ruchów ciała we wczesnym rozwoju mowy  

15.30-16.00 Przerwa na kawę 

16.00-18.00 Sesje tematyczne 

20.00 Bankiet 

 

Sobota, 4 czerwca 

9.30-11.00 Wykłady plenarne 

Þ 9.30-10.15 Prof. Edyta Pietrzak: Antropocen jako globalne ryzyko. Kontek-
sty społeczne  

Þ 10.15-11.00 Prof. Grzegorz Węgrzyn 

11.00-11.30 Przerwa na kawę 

11.30-13.00 Panele, sympozja, sesje tematyczne 

13.00-13.30 Zakończenie Konferencji 

 

Program ramowy oraz program szczegółowy 30. OKPR dostępne są 
także na stronie Konferencji:  

https://30okpr.ug.edu.pl/program-konferencji/   
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Cykl wykładów otwartych 

poświęconych zmianom psychologicznym  

w ciągu życia 

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka 
we współpracy z Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości 
SWPS, zaprasza na cykl wykładów otwartych poświęconych 
zmianom psychologicznym w trakcie życia. 

 

Do udziału w wykładach zapraszamy badaczy, studentów oraz 
wszystkich zainteresowanych tematyką psychologii rozwoju czło-
wieka. 

Wykłady odbywać się będą cyklicznie w formie spotkań online.  

Linki do wykładów będziemy zamieszczać na stronie fb PSPRC 
oraz rozsyłać do Subskrybentów Biuletynu. 

 

Pierwszy wykład w cyklu odbył się 
18 maja 2022. Wykład nt. Wypale-
nie rodzicielskie i jego zmiany: 
Jak wielu rodziców się wypala i 
dlaczego? Wykład ten wygłosił Dr 
Konrad Piotrowski z Uniwersytetu 
SWPS, kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. 

Dr Konrad Piotrowski jest psychologiem, adiunktem na Uniwersytecie 
SWPS. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką rodzicielstwa, perfek-
cjonizmu, rozwoju tożsamości. Aktualnie prowadzi badania nad zjawiskami 
wypalenia rodzicielskiego, żałowaniem decyzji o posiadaniu dzieci i tożsamo-
ści rodzicielskiej. Informacje na temat prowadzonych przez niego badań 
można znaleźć na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Konrad-
Piotrowski-2 Jest członkiem Komitetu Programowego International Society 
for Research on Identity, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 
Człowieka oraz Society for the Study of Emerging Adulthood. 
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Rodzicielstwo w celach, planach, przewidywaniach  

i decyzjach młodych osób 
(tekst na podstawie wystąpienia Autorów podczas Seminarium Śródrocznego PSPRC 2022) 

1. Rodzicielstwo a rozwój człowieka 

Zostanie rodzicem znacząco zmienia dotychczasową sytuację życiową człowieka. 
Zmieniają się priorytety i obowiązki, a życie poddawane jest znaczącej restrukturyzacji. 
Nad rodzicielstwem pochylają się w związku z tym główne teorie opisujące rozwój czło-
wieka. Havighurst (1953) opisuje spłodzenie/urodzenie dziecka i jego wychowanie jako 
jedno z kluczowych zadań rozwojowych dla wczesnej dorosłości. Natomiast przygotowa-
nie się do rodzicielstwa jest zadaniem lokowanym przez niego we wcześniejszych fazach 
rozwoju. Levinson (1986) pisze o rodzicielstwie jako o kontekście, w którym następuje 
rozwój młodego dorosłego. Erikson (2004) zaś określa rodzicielstwo jako zasadniczo 
niezbędne (poza nielicznymi wyjątkami) do prawidłowego rozwoju.  

Nie wszyscy ludzie jednak zostają rodzicami. Niektórzy ze względu na chorobę 
lub brak spełnienia odpowiednich warunków (np. posiadania partnera) pozostaną bez-
dzietnymi wbrew swojej woli. Z drugiej strony, są jednak osoby, które pomimo posiada-
nia możliwości (finansowych, zdrowotnych itd.) podejmują świadomą decyzję, że nie chcą 
posiadać dzieci, co określa się mianem dobrowol-
nej bezdzietności (np. Wacławik, 2012a). Obsza-
rem naszych zainteresowań jest to, w jaki sposób 
rodzicielstwo jest reprezentowane w celach, pla-
nach i przewidywaniach młodych ludzi a także, jak 
wyglądają ich decyzje dotyczące tego obszaru ży-
cia. Kwestie te analizujemy w odniesieniu do zna-
czenia rodzicielstwa (lub rezygnacji z niego) dla 
rozwoju człowieka. 

2. Cele, plany, przewidywania i obawy związane z rodzicielstwem 

W pierwszej kolejności chcielibyśmy syntetycznie przedstawić najważniejsze 
wyniki dotyczące celów, planów i przewidywań młodych ludzi odnoszących się do rodzi-
cielstwa. Także w nawiązaniu do żywionych przez nastolatków i młodych dorosłych obaw 
związanych z zostaniem rodzicem. 

Badania prowadzone w ostatnich latach dosyć spójnie pokazują, że cele związane 
z życiem rodzinnym wciąż są dla młodych ludzi istotne i często przez nich wskazywane 
(Biernat i in., 2007; Czerwińska-Jasiewicz, 2005; Katra, 2008; Liberska, 2004; Timoszyk-
Tomczak, 2010). Obok kwestii dotyczących życia zawodowego są one najczęściej opisy-
wanymi celami życiowymi nastolatków i młodych dorosłych (Czerwińska-Jasiewicz, 2005; 
Katra, 2008; Timoszyk-Tomczak, 2010). Pewnych trudności w interpretowaniu tych wy-
ników nastręcza fakt, że w wielu przypadkach analizowano tam cele dot. “życia rodzinne-
go”, bez rozdzielenia na te odnoszące się do budowania związku intymnego oraz na te 
związane z rodzicielstwem. Możliwe jest zatem, że młodym ludziom zależy na zbudowaniu 
satysfakcjonującego związku, ale już mniej na rodzicielstwie, gdyż je wydają się oni warto-
ściować co najwyżej umiarkowanie (Janowicz, 2018a). Należy też nadmienić, że na prze-
strzeni ostatnich lat ważnym celem dla młodych ludzi nie jest tylko posiadać dziecko, 
ale raczej wychować je w konkretny sposób, zgodny z własnymi wartościami (Marsiglio 
i in., 2000; Thompson i in., 2013). 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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Rodzicielstwo w celach, planach, przewidywaniach 
i decyzjach młodych osób 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Z naszych obserwacji wynika, że plany dot. rodzicielstwa badano znacznie rza-
dziej niż cele. Dostępne dane wskazują, że młodzi Polacy w większości planują rozpoczę-
cie prokreacji w okolicach 26.-30. r.ż. i zakończenie jej przed 35. r.ż. (Janowicz, 2018). 
Stoi to w pewnej sprzeczności z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (2016), które 
pokazują, że w ostatnich latach sukcesywnie przesuwa się wiek, w którym Polki i Polacy 
zostają rodzicami. Również deklaracje odnoszące się do planowanej liczby potomstwa nie 
pokrywają się z danymi dot. Dzietności. Większość nastolatków i młodych dorosłych 
(Biernat i in., 2007; Janowicz, 2018a) planuje posiadanie 2-3 dzieci, podczas, gdy współ-
czynnik dzietności w Polsce oscyluje w okolicach 1,4 (GUS, 2018). Co ciekawe, plany te 
niewiele różnią się od tych posiadanych przez mieszkańców innych krajów (np. Lampic 
i in., 2006; Skoog Svanberg i in., 2006). 

Wobec zaobserwowanej rozbieżności między planami dotyczącymi rodzicielstwa 
i obserwowanymi danymi demograficznymi, istotne wydaje się przyjrzenie się temu, jak 
rodzicielstwo wygląda w przewidywaniach młodych ludzi i tworzonych przez nich symula-
cjach własnej przyszłości. Badania prowadzone w ostatnich latach (Janowicz, 2017, 2018a; 
Janowicz i in., 2019) wskazują, że przewidywania młodych ludzi na temat siebie w roli 
rodzica w przyszłości są raczej słabo lub umiarkowanie rozbudowane a wielu nastolatków 
i młodych dorosłych doświadcza znaczących trudności w dokonaniu predykcji w tym ob-
szarze. Otwarte pozostaje na ten moment pytanie, czy wynika to z faktu, iż rzadko anga-
żują się w myślenie na ten temat, czy jest to zbyt skomplikowane poznawczo. Warto 
wspomnieć też, że w swoich wypowiedziach dot. przewidywanego kształtu własnej przy-
szłości raptem 46% osób w okresie wyłaniającej się dorosłości wspomniało o rodziciel-
stwie, nie podając przy tym też zbyt wiele szczegółów (Janowicz, 2022). Jak widać, wyniki 
te stoją w wyraźnej sprzeczności wobec faktu, że bardzo duża część młodych ludzi wspo-
mina o życiu rodzinnym jako istotnym celu życiowym (np. Biernat i in., 2007; Czerwińska-
Jasiewicz, 2005; Timoszyk-Tomczak, 2010).  

W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na obawy związane z rodzicielstwem 
jako potencjalny czynnik wpływający na odraczanie decyzji i zobowiązań w tym obszarze. 
Z jednej strony obawy uznawane są za coś, co powstrzymuje przed działaniem (por. Aj-
zen, 1991; Łuszczyńska i Schwarzer, 2003). Z drugiej zaś, mogą one stymulować do sil-
niejszego zaangażowania się w przygotowanie do rodzicielstwa, aby poradzić sobie z anty-
cypowanymi trudnościami (Janowicz i in., 2019). W takim przypadku jednak powoduje to 
odkładanie decyzji o posiadaniu potomstwa na okres, gdy jednostka zyska poczucie goto-
wości i uzna otaczające ją okoliczności za sprzyjające. Uwzględniając współczesne warunki 
życia, może to potrwać dosyć długo, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że obawy te 
dotyczą głównie kwestii związanych z uzyskaniem stabilności finansowej, posiadaniem 
własnego mieszkania oraz stworzeniem stabilnego (i najlepiej sformalizowanego) związku 
intymnego (Biernat i in., 2007; Gajtkowska, 2016; Ignatczyk, 2005; Janowicz, 2018b; Lam-
pic i in., 2006; Maher i in., 2004; Majorczyk, 2014). Wśród innych obaw żywionych przez 
młodych ludzi w kontekście rodzicielstwa należy wymienić także bycie "złym rodzicem", 
negatywny wpływ na rozwój dziecka, trudności w relacji z dzieckiem, uciążliwości wynika-
jące z rodzicielstwa, poczucie braku przygotowania. Obawy te jednak raczej przyczyniają 
się do odraczania rodzicielstwa niż całkowitego z niego rezygnowania (Mynarska, 2014). 
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Ciąg dalszy na następnej stronie 

3. Rezygnowanie z rodzicielstwa 

Dobrowolna rezygnacja z rodzicielstwa jest zjawiskiem, które dopiero od nie-
dawna jest rozpatrywane w kategoriach normatywnej drogi życiowej. Do lat '80 XX wie-
ku, bezdzietność z wyboru rozpatrywana była w świecie naukowym w kategoriach dewia-
cji (Lynch i in. 2018). Na świecie szacuje się, że osoby bezdzietne z wyboru stanowią od 7 
do 30% populacji (w zależności od regionu; Bloom i Pebley, 1982; Stobert i Kemeny, 
2003; Tanturri i Mencarini, 2008). W Polsce natomiast osoby bezdzietne z wyboru stano-
wią około 12% populacji (Ciesielski i in. 2022). Decyzja o dobrowolnej bezdzietności jest 
zazwyczaj stała i niewielka grupa osób ją zmienia (Gray i in., 2013). Odsetek osób, które 
zmieniają swoje postanowienia (decydują się, że jednak chcą mieć dzieci lub rezygnują 
z wcześniejszego pragnienia bycia rodzicem) równoważy się w skali populacji (Gray i in. 
2013). Ponadto tezy o tym, że osoby bezdzietne z wyboru w przyszłości będą żałować 
swoich decyzji (Gillespie, 2000) nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań. Dobrowol-
nie bezdzietne kobiety rzadko wyrażają żal z powodu nieposiadania dziecka, a jeśli się on 
pojawia, to nie jest zbyt silny (DeLyser, 2012, Jeffries i Konner, 2002). 

Współczesne badania nakierowane są także na eksplorowanie powodów, 
dla których ludzie nie decydują się na posiadanie dzieci (mimo takiej biologicznej możli-
wości). Osoby, które nie chcą mieć dzieci przywołują różne powody takiej decyzji 
(Avison i Furnham, 2015; Callan, 1983; Cieślińska, 2014; Doyle i in., 2013; Garncarek, 
2014; Wacławik, 2012a, 2012b). Wśród często przytaczanych znajdują się takie, które 
odwołują się do kontekstu globalnego (np. lęk przed katastrofą klimatyczną, uznanie świa-
ta za niebezpieczne dla dziecka miejsce). Inne skupiają się wokół niechęci skupionej 
na rolach rodzicielskich (np. obawa przed byciem złym rodzicem, poczucie własnej nie-
dojrzałości, lęk przed ciążą i porodem, uznanie rodzicielstwa za zbyt czasochłonne lub ǌĂ�
ǌďǇƚ duże wyzwanie). Jeszcze inne powody nakierowane są na cele alternatywne które 
rodzicielstwo by utrudniało/uniemożliwiało (np. osoba nie chce rezygnować z aktualnego 
statusu finansowego, chce się realizować zawodowo, chce poświęcać czas na hobby).   

Żywa jest także wśród badaczy dyskusja na temat tego, czy wzrost popularności 
bezdzietności z wyboru należy uznać za trwały trend, czy też chwilową modę, która nie-
bawem przeminie a osoby dobrowolnie bezdzietne będą stanowiły marginalny odsetek 
społeczeństwa. W odniesieniu do pierwszego poglądu wskazuje się między innymi na to, 
że dobrowolna bezdzietność stała się możliwa w ludzkich społecznościach dzięki splotowi 
kilku wydarzeń (Cieślińska, 2014). Po pierwsze, powstały systemy emerytalne, które po-
zwalają przeżyć i utrzymać się po zakończeniu pracy z powodu późnego wieku także oso-
bom nieposiadającym dzieci, które będą materialnie wspierać starzejących się rodziców. 
Po drugie, nastąpiło znaczące odejście od religijności, co zwiększyło społeczne przyzwole-
nie na odstępstwo od norm religijnych nakazujących prokreację. Po trzecie, wzrost zna-
czenia wartości indywidualistycznych i hedonistycznych sprawia, że mniej osób chce anga-
żować się w wymagający czasu, nakładu sił i finansów proces wychowywania potomstwa. 
Ponadto, nastąpił znaczący rozwój środków antykoncepcyjnych, pozwalających w wyso-
kim stopniu na planowanie poczęcia (lub też jego braku). W ramach tej perspektywy 
można przewidywać, że jeśli obserwowane kierunki przemian społeczno-kulturowych nie 
ulegną gwałtownej zmianie, to możemy spodziewać się utrzymania odsetka osób bez-
dzietnych z wybory w populacji na obecnym poziomie lub nawet jego wzrostu. Warto 
przy tym nadmienić, że mimo zmian kulturowych, dobrowolna rezygnacja z rodzicielstwa 
nadal spotyka się z wieloma negatywnymi reakcjami innych ludzi (np. Doyle i in. 2013).  
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Ciekawą perspektywę na zjawisko dobrowolnej bezdzietności prezentuje psy-
chologia ewolucyjna. Z jednej strony, gatunek, który dobrowolnie rezygnuje z prokreacji 
zmniejsza w pewien sposób swoje szanse na przetrwanie, więc genetyczne podłoże tego 
zjawiska wydaje się paradoksalne. Z drugiej, Aarssen i Altman (2006) zaproponowali 
możliwe wytłumaczenie tego fenomenu, uznając bezdzietność z wyboru za efekt pewnej 
mutacji genetycznej. W przeszłości kobiety, które nie chciały mieć dzieci, rzadko miały 
taką możliwość. Decyzja o ślubie była podejmowana za nie, a po ślubie oczekiwano od 
nich posłuszeństwa wobec woli męża. Mężczyźni natomiast stosunkowo niskim kosztem 
mogli mieć dzieci, którymi nie oni musieli się opiekować. To powodowało, że geny które 
mogłyby być odpowiedzialne za niechęć do prokreacji były przekazywane kolejnym poko-
leniom, niejako “wbrew sobie”. Działo się tak, gdyż kontekst społeczno-kulturowy unie-
możliwiał ich ekspresję. Wraz z przemianami opisanymi w poprzednim akapicie możliwe 
stało się to, by osoby, które nie chcą mieć dzieci mogły rezygnować z prokreacji. Kon-
tekst społeczno-kulturowy pozwala zatem na ekspresję genów odpowiedzialnych za nie-
chęć do posiadania potomstwa. W świetle tej interpretacji, wzrost w populacji odsetka 
osób, które nie chcą mieć dzieci będzie miał miejsce przez kilka pokoleń - 
aż do “wymarcia” genów które są za to zjawisko współodpowiedzialne. Po tym czasie 
bezdzietność z wyboru będzie zjawiskiem nadal obecnym (na zasadzie anomalii i mutacji), 
jednak raczej mniej popularnym. Teoria przedstawiona przez autorów jest ciekawa i wy-
daje się spójna, jednak natrafia na dwa kluczowe problemy. Po pierwsze, należałoby lepiej 
wyjaśnić skąd pojawić miałby się u tak sporej części społeczeństwa gen działający de facto 
na niekorzyść gatunku. Po drugie, brakuje badań, które wskazywałby na połączenie bez-
dzietności z wyboru z jakimiś konkretnymi genami.  

4. Podsumowanie 

W ramach naszego wystąpienia chcieliśmy zwrócić uwagę na to, w jak różny 
sposób rodzicielstwo może być reprezentowane w celach, planach i przewidywaniach 
młodych ludzi na temat własnej przyszłości a także, iż wyobrażenia te często nie pokry-
wają się z faktycznymi decyzjami prokreacyjnymi. Choć cele i plany życiowe przeważającej 
części nastolatków i młodych dorosłych zawierają w sobie perspektywę zostania rodzi-
cem, to już symulacje własnej przyszłości bardzo często pomijają ten aspekt. Zestawiając 
to z wynikami wskazującymi na rosnącą popularność bezdzietności z wyboru, można hi-
potetyzować, że dla coraz większej części młodych ludzi rodzicielstwo przestaje być natu-
ralnym elementem dorosłego życia a staje się jedynie jedną z możliwych dróg. Zważając 
na fakt, iż w przeważającej większości teorii dotyczących rozwoju człowieka rodziciel-
stwo uznawane jest za istotne zadanie rozwojowe lub czynnik kształtujący rozwój czło-
wieka w okresie dorosłości, otwarte pozostaje pytanie o dalsze drogi rozwoju osób świa-
domie rezygnujących z podjęcia się tej roli życiowej. Trudno także stwierdzić, czy wzra-
stająca tendencja do odraczania rodzicielstwa lub całkowitego z niego rezygnowania jest 
wyłącznie okresową modą, czy realną i długotrwałą zmianą. Wszystko to skłania do dal-
szych poszukiwań i dociekań - zarówno w odniesieniu do czynników wpływających 
na kształtowanie się celów, planów i decyzji dotyczących rodzicielstwa, jaka i wpływu nie 
podejmowania się roli rodzica na rozwój jednostki. 
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne 
uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmują-
cym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je pracownikom nauki badającym problemy 
rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, a także psy-
chologom i pedagogom praktykom. 
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi wciąż posze-
rzana indeksacja w bazach danych i uwzględnienie czasopisma na liście ERIH+. W roku 2021 
czasopismo w ewaluacji MNiSW uzyskało 40 punktów.  

W najbliższym numerze czasopisma (2021 nr 4) ukażą się między innymi następujące arty-
kuły teoretyczne i przeglądowe:  
¨ Rola jakości interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacyjno-językowym dzieci przedwcze-

śnie urodzonych. Przegląd wybranych badań i programów terapeutycznych (Anna Filip, Anna 
Ochał-Zalewska),  

¨ Psychologia stosowana od Wintera do współczesności  (Dorota Kubacka-Jasiecka),  

oraz artykuły empiryczne: 
¨ Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem 

psychicznym (Buczek Paulina, Katarzyna Tomaszek),  
¨ RRB phenotype? Calling attention to children who are not diagnosed with ASD, and exhibit 

social difficulties, excessive interest in specific topics, or repetitive behaviors  (Hagit Nagar Shi-
moni, Shahar Gindi, Ya’arit Bokek-Cohen and Yael Leitner),  

¨ Tożsamość płciowa w narracjach kobiet żołnierzy Armii Czerwonej uczestniczek II rojny świato-

wej (Grażyna Mendecka),  
¨ Związki wymiarów pozabezpiecznego przywiązania z zasobami osobistymi i satysfakcją z ży-

cia u osób ze schizofrenią (Maja Moroch, Dorota Suwalska-Barancewicz).  
 
Warto podkreślić, że udało się zaprojektować i wypełnić artykułami  3 kolejne numery na rok 
2022. Jednak żaden numer nie został złożony do druku z powodu braku recenzji. 

Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania oryginalnych artykułów, zarówno 
o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i  raportów z badań empirycz-
nych, a także sprawozdań z konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka 
i recenzji nowych, ważnych dla dziedziny publikacji. 

Czasopismo można zamówić poprzez stronę internetową Wydawnictwa UJ oraz poprzez stro-
nę internetową czasopisma. Wszystkie numery można zamawiać w wersji drukowanej lub elek-
tronicznej. Dodatkowo, cała zawartość numerów  od roku 2009 dostępna jest bez-
płatnie w wersji elektronicznej, 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 środ-
ków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą 
naukę. W 2019 roku czasopismo zakwalifikowało się do programu MNiSW „Wsparcie Czaso-
pism Naukowych”, dzięki któremu mogliśmy między innymi zachować otwarty dostęp w latach 
2019-2020. Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych 
numerów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/. 

 
Mgr Małgorzata Płoszaj,  

Sekretarz Redakcji 
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Kiedy: 16-17 listopada 2022 r. 
Gdzie: Elche, Hiszpania 
 
Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń 
wystąpień do 16 czerwca 2022 r. Więcej infor-
macji na ten temat, mi.in. wytyczne dotyczące 
abstraktów można znaleźć pod adresem: 
https://www.aitanacongress.com/2022/en/paper-submissions/  
 
Informacje dotyczące dokonywania rejestracji oraz kosztów uczestnic-
twa są dostępne tutaj:  
https://www.aitanacongress.com/2022/en/congress-registration/� 
 
Zgłaszać można sympozja tematyczne, referaty oraz plakaty.  
Organizatorzy planują nagrody dla 7 najlepszych posterów. 

10th International Congress of Educational Sciences and Developlent 
odbędzie się online w dniach 19-21 października 2022 r. Ma on charakter 
interdyscyplinarny, jednak szczególnie kierowany jest do osób, które zaj-
mują się edukacją rodzinną, szkolną i/lub środowiskową oraz psychologią 
rozwoju człowieka na poziomie teoretycznym i/lub praktycznym.  
 
Zgłaszać można sympozja tematyczne, referaty oraz plakaty.  
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 czerwca 2022 r. 
 
Wskazówki dotyczące zgłoszeń można znaleźć pod adresem:  
https://en.internationaleducationcongress.com/
presentar-trabajos  
 
Najlepsze prace zostaną opublikowane w for-
mie artykułu w czasopismach indeksowanych w Web 
of Science / SCOPUS. Ponadto Autorzy będą mieli 
możliwość opublikowania rozdziału związanego 
z wystąpieniem prezentowanym podczas kongresu. 
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W związku z realizacją projektu 
badawczego nt. Wypalenie rodzi-
cielskie w pierwszych latach rea-
lizowania roli rodzica. Od czego 
zależy, jak się rozwija i jakie ma 
konsekwencje? Uniwersytet SWPS 
(Centrum Badań nad Rozwojem 
Osobowości w Poznaniu), poszuku-

je kandydatów na następujące stanowiska: 
 
1. Post-doc (zatrudnienie na okres 4,5 roku), termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 30 lipca 2022. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: 
https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?
oid=3649518&cfg=93260260000f40edb836ab50a3744cfb&fromSkk=1651872510487&ejo
Id=164270&ejorId=203644&comId=20001901 
 
2. Doktorant (stypendium na okres 4 lat, uczestnictwo w Szkole 
Doktorskiej Uniwersytetu SWPS), termin nadsyłania zgłoszeń upły-
wa 30 czerwca 2022. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: 
https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?
oid=3651336&cfg=93260260000f40edb836ab50a3744cfb&fromSkk=1651872533361&ej
oId=162771&ejorId=203284&comId=20001901 
 

Aplikować można do 3 czerwca 2022 r.  

Data rozpoczęcia programu to początek września 2022 r. 

Badania w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie w Örebro koncentru-
ją się głównie na psychologii rozwojowej i psychologii zdrowia. Wyłonio-
ny kandydat dołączy do zespołu the Center for Lifespan Developmental 
Research (LEADER). Naukowcy związani z LEADER prowadzą badania, 
które przyczyniają się do zrozumienia różnych aspektów funkcjonowania 
człowieka i rozwoju młodzieży i osób starszych. 

Aktualnie LEADER poszukuje doktoranta, który interesuje się rozwojem 
i społecznym kontekstem wiktymizacji rówieśniczej wśród nastolatków. 

Więcej informacji znaleźć można pod adresem: https://www.oru.se/
english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/job/?
jid=20220148� � 

Örebro University and the School of Law, 
Psychology, and Social Work poszukuje kan-
dydata do programu studiów doktoranckich 
w dziedzinie psychologii, kończących się uzyska-
niem stopnia doktora.  
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Nakładem Wydawnictwa Springer Nature 
ukazała się książka pt. Evolutionary Per-
spectives on Infancy pod redakcją naukową 
Sybil L. Hart i Davida Bjorklunda. Na stronie 
wydawcy można przeczytać, że książka ta jest 
jedną z pierwszych, które badają niemowlęc-
two przez pryzmat ewolucji, identyfikując 

niemowlęctwo jako odrębny etap, podczas którego w wyniku pewnych naci-
sków środowiskowych powstały szczególne rodzaje przystosowań. Książka 
ta rzuca nowe światło na nasze rozumienie ludzkiego mózgu i środowisk od-
powiedzialnych za jego kształtowanie we wczesnych stadiach rozwoju. Zain-
teresuje ona psychologów ewolucyjnych, psychologów rozwojowych, biolo-
gów i antropologów, a także badaczy szerzej zainteresowanych okresem nie-
mowlęcym. 
 
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie wydawcy:    
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-76000-7#about-book-
content  

Tytuł:   

Evolutionary Perspectives 
on Infency 

Redaktorzy:  

Sybil L. Hart, David Bjorklund 

Tytuł:   

The Essentials of Lifespan Deve-
lopment. Lives in Context 

Autorka:  

Tara L. Kuther 

Nakładem wydawnictwa SAGE Publications uka-
zała się książka pt. The Essentials of Lifespan 
Development. Lives in Context. Jak podaje 
Wydawca, Autorka analizuje, w jaki sposób kon-
tekst - kultura, społeczeństwo, status społeczno-ekonomiczny, dom, rodzi-
na, a nawet społeczność - wpływa na każdy etap życia człowieka. Dzięki 
chronologicznej organizacji, przystępnym przykładom i żywym, międzykultu-
rowym historiom książka jest intersująca i przystępna dla studentów. 
 
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie Wydawcy:  
https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-essentials-of-lifespan-development/
book270521#description  
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European Journal of Developmental Psychology  
 

Najnowsze wydanie EJDP tom 19, nr 3 zawiera następujące artykuły: 

1. Self-recognition and emotional knowledge (M. Lewis, N. J. Minar) 

2. Flocking together and thinking apart: Gendered friendships and deci-
sion-making in adolescence (E. Flouri, E. Papachristou, H. Joshi) 

3. Evaluation of the Support, not Perfection Parenting Program in Serbia 
(N. Sokolovic, S. Grujic, S. Pajic) 

4. I scratched your back; should you not scratch mine? The expectation 
of reciprocity in 4- to 6-year-old children following a prosocial invest-
ment (K. Myslinska Szarek, Ł. Tanas ) 

5. The Protective Role of Early Prosocial Behaviours Against Young Tur-
kish Children’s Later Internalizing and Externalizing Problems 
(Z. Gülseven, G. Carlo, A. Kumru, M. Sayıl, B. Selçuk) 

6. Reliability of salivary cortisol levels in toddlers (Ch. We-
sarg, A. L. Van den Akker, M. Hoeve, R. W. Wiers, N. Y. L. 
Oei ) 

7. The effect of childhood maltreatment on college students’ de-
pression symptoms: The mediating role of subjective well-being 
and the moderating role of MAOA gene rs6323 polymorphism 
(Y. Hu, Z. Zeng, L. Peng, L. Zhan, S. Liu, X. Ouyang, D. Ding, Z. 
Li ) 

 

A poza tym: 

Developmetrics: A brief measure for school-related achievement emotions: 
The achievement Emotions Adjective List (AEAL) for secondary students 
(D. Raccanello, M. Brondino, A. Crescentini, L. Castelli, S. Calvo )  
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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 człon-
kowska 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 
Przedstawicielką Polski ERU EADP jest dr Ilona Skoczeń (UKSW), z którą można 
się skontaktować pod adresem: i.skoczen@uksw.edu.pl  

Early Researchers Union  
European Association of Developmental 

Psychology 

Poszukujemy 
młodych naukowców, którzy chcieliby 

współredagować dział „Młodzi w nauce”  
naszego Biuletynu.  

 

Zapraszamy doktorantów i młodych badaczy! 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres 
mailowy:   lzajac@ukw.edu.pl 



BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia  
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 


