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SPRAWOZDANIE  
Z XX JUBILEUSZOWEJ OGÓLNOPOLSKIEJ  

KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ  
PT. „WIEDZA O ROZWOJU W POZNAWANIU CZŁOWIEKA” 

 KRAKÓW, 13-16 CZERWCA 2011 ROKU 

Refleksji nad zwi�zkami psychologicznej wiedzy o rozwoju człowieka z badaniami 
prowadzonymi w innych subdyscyplinach psychologii oraz wiedz� gromadzon� w ra-
mach innych dziedzin nauki słu�yły obrady odbywaj�cej si� w dniach od 13 do 16 
czerwca 2011 roku w Krakowie XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psycho-
logii Rozwojowej. Organizatorem Konferencji była Sekcja Psychologii Rozwojowej 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Ja-
giello�skiego i Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiello�skiego. Przewod-
nicz�c� Konferencji, a tak�e Komitetu Programowego była prof. dr hab. Maria Kielar-
Turska, a pracami Komitetu Organizacyjnego kierowała dr Dorota Czy�owska. Konfe-
rencja odbywała si� pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiello�-
skiego prof. dra hab. Karola Musioła. 

Miejsce Konferencji nie było przypadkowe, gdy� wła�nie w Krakowie w 1991 r. 
powołana została Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, a ju� w styczniu 1992 r. w Przegorzałach pod Krakowem odbyła si� I Ogólno-
polska Konferencja Psychologów Rozwojowych (pierwotna nazwa tych cyklicznych, 
dorocznych konferencji). Powrót do �ródeł oraz spojrzenie na przebyt� drog�, zwłaszcza 
w działalno�ci poznawczej, podejmowanej przez �rodowisko polskich psychologów 
rozwoju, były oczywistym kontekstem prezentacji aktualnych bada�, a zwłaszcza toczo-
nych w trakcie Konferencji dyskusji. Jubileuszowy charakter konferencji został zauwa-
�ony i doceniony przez władze Uniwersytetu Jagiello�skiego, które z tej okazji otwo-
rzyły przed uczestnikami Konferencji podwoje znamienitych wn�trz Auli Collegium 
Novum. Dzi�ki temu wykłady plenarne odbywały si� w szczególnej scenerii, co tworzy-
ło niepowtarzaln� aur� tej znacz�cej w historii Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP 
Konferencji. 

Konferencj� otworzyła mow� powitaln� przewodnicz�ca Sekcji Psychologii Roz-
wojowej PTP prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, przedstawiaj�c rys historyczny dotych-
czasowej działalno�ci Sekcji, ze szczególnym podkre�leniem roli dorocznych, ogólno-
polskich konferencji, by na tym tle wskaza� na specyfik� aktualnej. Jej charaktery-
styczny rys stanowiła z jednej strony interdyscyplinarno�� uj�� poznawczych człowieka, 
uwzgl�dniaj�cych wiedz� o jego rozwoju, a z drugiej implementacja tej wiedzy w szero-
kim zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Dostrze�enie obszarów i per-
spektyw mo�liwej współpracy badaczy i praktyków reprezentuj�cych te obszary nauki 
daje szans� poszerzenia horyzontów rozwoju tak�e samej psychologii rozwojowej. 
Szczególn� uwag� prof. Kielar-Turska zwróciła na post�p wiedzy w odniesieniu do 
okresu �ycia mi�dzy dorastaniem a dorosło�ci�, wyodr�bnianie si� specyficznego okresu 
rozwojowego zwanego staj�c� si� dorosło�ci�, a tak�e na proces starzenia si� jako
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zadanie rozwojowe – �wiadome, twórcze i kompetentne podj�cie tego zadania daje 
szans� satysfakcjonuj�cego starzenia si�.  

Wprowadzaj�cy w obrady wykład prof. dr hab. Janusza Trempały pt. „Psychologia 
rozwojowa jako nauka o genezie �ycia psychicznego: przełomowe odkrycia i kierunki 
przyszłych bada�” wyostrzył spojrzenie na pojawiaj�ce si� w kontek�cie tej problema-
tyki zagadnienia teoriopoznawcze, metodologiczne, a nawet ontyczne. Podejmuj�c kwe-
stie dotycz�ce natury zmian rozwojowych, ich mechanizmu, a tak�e stosowanych do ich 
empirycznego ujmowania metodologii, przedstawił przełomowe dokonania w tych ob-
szarach psychologii. Refleksja nad aktualnym stanem bada� wskazuje na potrzeb� rede-
finicji poj�cia rozwoju, konstruowania ogólnego modelu rozwoju człowieka oraz opra-
cowania narz�dzi statystycznych umo�liwiaj�cych wnioskowanie dotycz�ce dynamiki 
zmian rozwojowych. Na tym tle ukazane zostały kierunki postulowanych przyszłych 
bada�, które prowadziłyby do istotnych post�pów w psychologii rozwojowej jako nauce 
o genezie �ycia psychicznego człowieka i dokonuj�cych si� w całym cyklu �ycia zmia-
nach rozwojowych. 

Wykład inauguracyjny stał si� punktem odniesienia dla wykładów plenarnych, wy-
głaszanych przez badaczy reprezentuj�cych obszary nauki rozwijaj�ce si� przy udziale 
wiedzy o rozwoju człowieka, ale i dostarczaj�ce inspiracji do wyznaczania perspektyw 
dalszych bada� nad psychicznym rozwojem człowieka. Wykład prof. dra hab. Marka 
Drwi�gi pt. „Troska o siebie a rozwój człowieka, czyli o pewnej zapomnianej idei” pre-
zentował filozoficzn� koncepcj� kształtowania si� idei człowiecze�stwa, w której wła�-
ciwa troska o siebie odgrywa konstytutywn� rol�. Prof. dr hab. Maria Flis w wykładzie 
pt. „Czy psychologia potrzebuje koncepcji ludzkiej natury?” przedstawiła szerokie uza-
sadnienie dla odpowiedzi twierdz�cej na pytanie postawione w tytule, korzystaj�c z ar-
gumentów dostarczanych przez współczesn� antropologi� filozoficzn� i społeczn�. Neu-
ropsychologiczne uj�cie rozwoju człowieka w cyklu �ycia stało si� kontekstem prezenta-
cji przez dra hab. Krzysztofa Jodzio, prof. UG, specyfiki funkcjonowania mentalnego 
osób w wieku pó�nej dorosło�ci; w wykładzie „Neuropsychologia jesieni �ycia” prze-
analizował on problem zwi�zku mi�dzy procesem naturalnego obni�ania si� sprawno�ci 
poznawczej a starzeniem si� mózgu. Przyjmuj�c za kanw� swych teoretycznych rozwa-
�a� koncepcj� Roberta Triversa, dr hab. Andrzej Łukasik, prof. WSZiP, w wykładzie  
pt. „Psychologiczne i społeczne konsekwencje ewolucyjnego konfliktu rodzice–potom-
stwo”, przedstawił jego ró�ne przejawy oraz rol� w „dostosowaniu”, oznaczaj�cym 
„prawdopodobie�stwo prze�ycia organizmu do wieku rozrodczego i pozostawienia po 
sobie potomstwa”. Wykład dr hab. Gra�yny Mendeckiej, prof. U�, „Aktywno�� własna 
jako czynnik rozwoju wybitnych twórców”, odwołuj�cy si� do danych zaczerpni�tych  
z analiz biograficznych, wskazał na znaczenie specyficznych cech osobowo�ci sprzyjaj�-
cych aktywizowaniu imperatywu tworzenia i wykorzystywaniu potencjału twórczego  
w wybranej dziedzinie działalno�ci. Na istotn� rol� wiedzy o rozwoju dzieci i młodzie�y 
w zapobieganiu szkodliwemu oddziaływaniu reklam medialnych zwróciła uwag� prof.  
dr hab. Ewa Nowi�ska w wykładzie „Ochrona dzieci przed reklamowym przekazem”, 
wskazuj�c na wady istniej�cych rozwi�za� prawnych, co uzasadnia potrzeb� monitoro-
wania rynku reklam przez psychologów o odpowiednich kompetencjach.  
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Istotnym novum, w stosunku do dotychczasowych konferencji, wyra�aj�cym jej te-
matyczn� specyfik�, była dyskusja panelowa pt. „Czy wiedza o rozwoju człowieka jest 
potrzebna innym subdyscyplinom bada� psychologicznych?”, zorganizowana i prowa-
dzona przez prof. dra hab. Janusza Trempał�. Zaproponowane jako przedmiot dyskusji 
kwestie dotyczyły korzystania z psychologicznych teorii rozwoju człowieka, planów 
bada� rozwojowych oraz wiedzy o rozwoju człowieka w działach psychologii, repre-
zentowanych przez zaproszonych uczestników panelu: prof. dra hab. Augustyna Ba�k� – 
psychologia zarz�dzania, dr hab. Ew� Czerniawsk�, prof. UW – psychologia edukacji, 
prof. dra hab. Edwarda N�ck� – psychologia poznawcza, prof. dra hab. Piotra Olesia – 
psychologia osobowo�ci, dr hab. Beat� Pastw�-Wojciechowsk�, prof. UG – psychologia 
s�dowa, prof. dra hab. Grzegorza S�dka – psychologia społeczna. Dyskusja stała si�
interesuj�cym forum wymiany my�li i konkretnych do�wiadcze� badawczych, a tak�e 
spostrze�e� dotycz�cych mo�liwo�ci aplikacyjnych gromadzonej wiedzy, uwzgl�dniaj�-
cej aspekty rozwojowe, dzi�ki konfrontacji perspektywy poznawczej psychologii roz-
woju człowieka z perspektywami specyficznymi dla innych subdyscyplin bada� psy-
chologicznych. Wypowiedzi uczestników panelu dotycz�ce przewidzianych w programie 
kwestii, jak równie� pojawiaj�cych si� spontanicznie w trakcie dyskusji zagadnie� wska-
zywały na warto�� holistycznych uj�� analizowanych problemów, interdyscyplinarnych 
podej�� badawczych, a zwłaszcza działa� praktycznych integruj�cych rezultaty osi�gni��
w zakresie psychologicznej wiedzy o człowieku. Paradygmat rozwojowy, dzi�ki swej 
uniwersalno�ci, mo�e w tym odegra� zasadnicz� rol�. 

Odbywaj�cych si� w ramach Konferencji 11 sympozjów i 9 sesji tematycznych 
(obejmuj�cych ł�cznie 125 referatów) ukazywało szerokie spektrum bada� psychologów 
rozwoju reprezentuj�cych wszystkie o�rodki naukowe. Dzi�ki temu program Konferencji 
odzwierciedlał zakres merytoryczny aktualnie prowadzonych w kraju bada�, jak i stoso-
wanych w nich rozwi�za� metodologicznych. Zgodnie z charakterem Konferencji, pod-
kre�laj�cym rol� wiedzy o rozwoju człowieka zarówno w tworzeniu koncepcji poznaw-
czych, jak i działalno�ci praktycznej, sympozja i sesje tematyczne zawierały referaty 
ł�cz�ce psychologi� rozwoju człowieka i jej pogranicza – nie tylko inne subdyscypliny 
psychologii, lecz tak�e i inne dziedziny nauki (m.in. socjologia, pedagogika, medycyna).  

Równie� dwie sesje plakatowe, zorganizowane w ramach Konferencji, dawały 
wgl�d w realizowane aktualnie projekty badawcze poprzez strukturyzacj� prezentowa-
nych (25) plakatów według chronologii ujmowanych zjawisk rozwoju (sesja I: „Przegl�d 
zagadnie� rozwojowych w wybranych okresach �ycia”), a tak�e według badanych funk-
cji psychicznych (sesja II: „Wybrane aspekty rozwoju poznawczego i emocjonalnego”). 
W trakcie tych sesji odbywał si� konkurs – uczestnicy zapoznaj�cy si� z plakatami mieli 
mo�liwo�� oddania głosu na najlepsz� prac�. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wy-
ników głosowania i wr�czenie nagród laureatom odbyło si� podczas zako�czenia kon- 
ferencji. W konkursie zwyci��yła praca mgr Małgorzaty St�pie�-Nycz „Rola j�zyka  
w rozwoju reprezentacji emocji”. Drugie miejsce uzyskała prezentacja autorstwa mgr 
Magdaleny Jeli�skiej i dr hab. Wandy Zagórskiej, prof. UKSW, „Społeczne i osobowo�-
ciowe uwarunkowania nadziei na sukces ludzi młodych”, a trzecie – plakat przygoto-
wany przez dr Anet� Chybick� i Monik� Kwitniowsk�, zatytułowany „Rodzaje zwi�zku  
i czasu trwania a l�k zwi�zany ze �wiadomo�ci� własnej �miertelno�ci”.  
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W czasie Konferencji odbyły si� dwa warsztaty, co stanowiło realizacj�, z pełnym 
powodzeniem, zgłaszanego od lat postulatu rozszerzania programu konferencji o takie 
formy, które tworz� pomosty mi�dzy wiedz� teoretyczn� a działalno�ci� praktyczn�
wykorzystuj�c� wiedz� o rozwoju człowieka. Uczestnicy Konferencji mieli wi�c mo�li-
wo�� udziału w warsztatach prezentuj�cych narz�dzia diagnostyczne rozwoju istotnych 
funkcji psychicznych: „Skala Zró�nicowanych Zdolno�ci – II – prezentacja narz�dzia do 
pomiaru zdolno�ci poznawczych” (organizatorzy: mgr Anna Rybka, dr Irmina Rostek, 
mgr Aleksandra Jaszczak, mgr Michał Ochman) oraz „Prezentacja nowych narz�dzi do 
badania inteligencji i rozwoju u dzieci” (organizator: mgr Diana Fecenec). 

Znacz�cym dorobkiem psychologów rozwoju człowieka, zwłaszcza anga�uj�cych 
si� w działalno�� Sekcji Psychologii Rozwojowej i uczestnicz�cych aktywnie w ogólno-
polskich konferencjach, jest podr�cznik akademicki Psychologia rozwoju człowieka pod 
redakcj� prof. dra hab. Janusza Trempały, który ukazał si� tu� przed Konferencj�.  
W trakcie jej trwania odbyła si� prezentacja tej wa�nej publikacji. Uczestnictwo jej auto-
rów w Konferencji dawało mo�liwo�� wymiany pierwszych spostrze�e� i opinii.  

Zorganizowana wystawa prezentuj�ca programy dotychczasowych konferencji, ma-
teriały pokonferencyjne oraz dorobek czasopi�mienniczy: Kwartalnik Polskiej Psycholo-
gii Rozwojowej / Psychologia Rozwojowa oraz Polish Quarterly of Developmental Psy-
chology, a tak�e regularnie publikowane biuletyny Sekcji stanowiła istotny komponent 
obrazu dwudziestoletniego dorobku Sekcji. 

Interesuj�cym punktem programu naukowego Konferencji był wykład laureata Na-
grody im. Stefana Szumana. Nagroda ta, ustanowiona przez Zarz�d Sekcji Psychologii 
Rozwojowej PTP w 2004 roku, przyznawana jest za najlepsz� prac� badawcz� wykonan�
w Polsce z dziedziny psychologii rozwoju człowieka. Jej celem jest promowanie pol-
skich osi�gni�� badawczych wnosz�cych wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym 
człowieka w ci�gu �ycia. W bie��cym roku Kapituła Nagrody uhonorowała prac� dok-
torsk� Tomasza Fr�ckowiaka Poczucie jako�ci �ycia osób długowiecznych w kontek�cie 
cech osobowo�ci, do�wiadcze� autobiograficznych i sposobu �ycia, przygotowan� pod 
kierunkiem prof. dr hab. Marii Stra�-Romanowskiej. Laureat w swym wykładzie pre-
zentuj�cym wyniki nagrodzonej pracy zwrócił uwag� na wzrastaj�c� systematycznie 
liczebno�� osób w grupie wiekowej 90+. Liczba stulatków w Polsce szacowana jest ak-
tualnie na około 3 tysi�ce. Bardzo dobra kondycja psychiczna osób s�dziwych skłania do 
stawiania pyta� o predyktory pomy�lnego starzenia si�. Autor, dzi�ki zastosowaniu ory-
ginalnych technik badawczych: metody projekcyjnej „Linia �ycia” (ujmuj�cej indywidu-
alne do�wiadczenia autobiograficzne) oraz „Skali ogólnego bilansu do�wiadcze� auto-
biograficznych”, zgromadził obszerny materiał empiryczny, pozwalaj�cy wskaza� psy-
chologiczne czynniki i wła�ciwo�ci osobowo�ciowe charakteryzuj�ce osoby długo-
wieczne. Niew�tpliwym walorem tego wykładu była prezentacja osób uczestnicz�cych  
w badaniach – poprzez ich fotografie i wypowiedzi, daj�ce ujmuj�cy, plastyczny obraz 
osób b�d�cych rzeczywistym przykładem osi�gni�cia kre�lonych w uj�ciach life-span
perspektyw rozwoju człowieka. 

W czasie Konferencji miały miejsce tak�e wydarzenia zwi�zane z działalno�ci� or-
ganizacyjn� Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP: Zebranie Zarz�du Sekcji oraz Zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze. W sprawozdaniu z działalno�ci Sekcji jej przewodni-



POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA112

cz�ca, prof. Kielar-Turska, wskazała na główne kierunki aktywno�ci naukowej: organi-
zowane dorocznie ogólnopolskie konferencje, seminaria �ródroczne – poł�czone z pre-
zentacj� działalno�ci badawczej organizuj�cego je o�rodka naukowego, publikowanie 
czasopisma Psychologia Rozwojowa oraz biuletynów zawieraj�cych sprawozdania z se-
minariów. Zebranie plenarne członków Sekcji w tajnym głosowaniu wyłoniło zarz�d 
Sekcji na nast�pn� kadencj�, którego działalno�ci przewodniczy� b�dzie prof. dr hab. 
Maria Kielar-Turska.  

Jubileuszowy charakter XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej 
podkre�liło uhonorowanie wyró�nieniami osób działaj�cych na rzecz �rodowiska pol-
skiej psychologii rozwojowej. Przyznanymi przez Kapituł� Odznaczeniami za Zasługi 
dla Psychologii Rozwoju uhonorowani zostali: prof. dr hab. Adam Niemczy�ski – ini-
cjator i współzało�yciel Sekcji, prof. dr hab. Janusz Trempała – współzało�yciel Sekcji 
oraz prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – współzało�ycielka i wieloletnia przewodnicz�ca 
Sekcji. Kapituła Odznacze� Sekcji Psychologii Rozwojowej przyznała tak�e Dyplomy 
Uznania za aktywn� działalno�� na rzecz Sekcji: dr Marcie Białeckiej-Pikul, prof. dr hab. 
Marii Czerwi�skiej-Jasiewicz, dr Dorocie Czy�owskiej, dr. Michałowi Grygielskiemu,  
dr Annie Kołodziejczyk, dr hab. Hannie Liberskiej i dr hab. Annie Oleszkowicz. 

W trakcie podsumowania Konferencji prof. dr hab. Maria Kielar-Turska poinformo-
wała, �e nast�pna – XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej odb�dzie 
si� w czerwcu 2012 r. w Uniwersytecie Zielonogórskim, a seminarium �ródroczne –  
w lutym 2012 r. w Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprosiła te� do 
aktywnego udziału w tych wydarzeniach naukowych. 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej dzi�ki boga-
temu, koncepcyjnie spójnemu programowi naukowemu oraz bardzo dobrej organizacji, 
co w przypadku 143 uczestników (169 zgłosze�) zasługuje na du�e uznanie, stworzyła 
mo�liwo�� zapoznania si� z aktualnymi dokonaniami polskich psychologów rozwoju, 
wymiany idei, konfrontowania podej�� badawczych, dzielenia si� uwagami dotycz�cymi 
prezentowanych rezultatów bada�. Jak ka�da z dotychczasowych konferencji, szczegól-
nie ta, jako jubileuszowa, była okazj� do konsolidacji �rodowiska psychologów rozwoju, 
refleksji nad wspólnie przebyt� drog�. Spojrzenie w przeszło�� przy licznych okazjach, 
co zawsze towarzyszy jubileuszowym wydarzeniom, dostarczało przykładów �wiadcz�-
cych o tym, �e minione 20 lat było okresem zapisuj�cym si� pomy�lnie w historii pol-
skiej psychologii rozwojowej – niew�tpliwie był to czas znacz�cego rozwoju tej dyscy-
pliny naukowej. Rozpoczynaj�ce si� nast�pne dwudziestolecie ma przed sob� równie 
pomy�lne perspektywy i jak najlepsze szanse. 

Michał Grygielski 
Wy�sza Szkoła Biznesu–National-Louis University 


