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Sprawozdania
Aktualia Psychologiczne 1999

Pomysł Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA zrodził się w 1994 roku, jednakże ziarno zostało 
posiane dziesięć lat wcześniej, kiedy to studenci psychologii KUL, w ramach Koła Naukowego Studentów Psychologii pod 
opieką kuratora Zbigniewa Zaleskiego, zorganizowali I Tydzień Psychologiczny, zatytułowany „Poznanie człowieka – 
perspektywy i ograniczenia”. Występujący wówczas profesorowie psychologowie, m.in. J. Brzeziński, J. Strojnowski oraz nie-
psychologowie: A. Bogusławski, L. Nowak, K. Szaniawski mówili o oczekiwaniach wobec psychologii, zwłaszcza w trudnym 
okresie stanu wojennego.
W ciągu kolejnych dziesięciu lat studenci organizowali pojedyncze sympozja, natomiast w 1994 roku uaktywniono konferencję 
ogólnopolską, nadano jej obecną nazwę Aktualiów Psychologicznych, które od tamtej pory odbywają się corocznie. (Podobnie 
rodziło się jedno z najbardziej prestiżowych obecnie sympozjów, mianowicie Nebraska Symposium on Motivation. Chodzi tylko 
o skromne porównanie genezy spotkań).
Tegoroczne, VI AKTUALIA trwały trzy dni, od 14 do 16 kwietnia 1999 roku. Ta jedyna w swoim rodzaju konferencja już od 
sześciu lat pojawia się w repertuarze znaczących wydarzeń KUL, jej organizatorami zaś są młodzi psychologowie z Koła 
Naukowego. Trudno mówić o temacie wiodącym corocznych kwietniowych spotkań, gdyż sama nazwa AKTUALIA świadczy, iż 
jest to czas, którego głównymi celami są:
a) zaprezentowanie najnowszych trendów teoretycznych i aplikacyjnych psychologii;
b) stworzenie możliwości przedstawienia najciekawszych prac magisterskich, powstających na seminariach zarówno w formie 
referatów, jak i plakatów;
c) wymiana doświadczeń międzyuczelnianych, dotyczących różnych aspektów pracy psychologa oraz przygotowania się do jej 
podjęcia w sposób odpowiedzialny;
d) wspólne poznawanie się oraz aktywizowanie środowiska akademickiego podczas realizacji przedsięwzięcia – począwszy od 
zamysłu poprzez różne etapy przygotowań po pożegnanie gości oraz kontynuację znajomości osobistych i naukowej współpracy.
Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych składa się z kilku istotnych części. Pierwszą jest sesja 
profesorska, podczas której znani psychologowie z różnych ośrodków Polski prezentują aktualny stan swoich zainteresowań 
i osiągnięć oraz dzielą się nabytą wiedzą i refleksjami z zakresu psychologii. W latach 1994-1998 uczestnicy spotkań mieli 
możliwość wysłuchać m.in. takich profesorów, jak J. Brzeziński, I. Heszen-Niejodek, M. Jagodzińska, M. Jarymowicz, 
S. Kowalik, M. Manturzewska, E. Nęcka, K. Obuchowski, R. Stachowski, J. Strelau, T. Tyszka. W 1999 roku zaś referentami 
konferencji byli m.in. profesorowie: A. Bańka, J. Brzeziński, A. Eliasz, A. Kolańczyk, W. Łukaszewski, T. Maruszewski, 
C. Nosal, W. Półtawska i Z. Uchnast.
Podczas tegorocznego spotkania poruszano m.in. następujące zagadnienia: Świadomość w procesie emocjonalnym (prof. 
A. Kolańczyk – UG), Enneagram charakteru (prof. Z. Uchnast – KUL), Mózg i umysł – czy części pasują do całości (prof. 
C. S. Nosal – PW), Temperamentalne uwarunkowania efektywnej regulacji stymulacji (prof. A. Eliasz – SWPS), Psychologia 
a jakość życia (A. Bańka – UAM). O etyce w badaniach mówił prof. J. Brzeziński (UAM) w wykładzie pt. „O jedności kontekstu 
etycznego i kontekstu metodologicznego w badaniach naukowych w psychologii”, zaś prof. W. Łukaszewski (UO) wygłosił 
referat nt. Prywatne koncepcje natury ludzkiej i ich wpływ na gotowość do pomagania. Tematem wystąpienia prof. 
T. Maruszewskiego (UAM) była pamięć traumy: nowa koncepcja mechanizmu zmian pamięciowych. Poza tym uczestnicy 
konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących wpływu wartościowania na zadowolenie z życia (dr 
A. Zalewska – UŁ), alienacji politycznej (dr A. Bronowicka) oraz inteligencji emocjonalnej człowieka i robota (dr A. Buller – 
PG).
Kolejny punkt programu stanowiła – już tradycyjnie – sesja studencka, szeroko rozumiana, ponieważ zarówno studenci-
magistranci, jak i doktoranci przedstawiali swoje dokonania na polu naukowym. Jako że nie wszyscy mieli możliwość 
zaprezentowania swoich badań w formie referatów, istniała również możliwość ekspresji w formie graficznej. AKTUALIA '99 
obfitowały w pomysły i wykonanie, które nie tylko cieszyły zmysł estetyczny, ale i stymulowały potrzeby poznawcze twórców 
oraz odbiorców. Nowością tegorocznej konferencji była wystawa „twórczości” ubarwiającej studenckie notatki, która cieszyła 
się dużą popularnością i stanowiła element humorystyczny.
Odpowiadając na zainteresowania studentów, tegoroczne AKTUALIA wzbogacono także o warsztaty tematyczne oraz 
spotkania z osobami, które pracują w zawodzie psychologa i zechciały podzielić się swymi doświadczeniami związanymi 
z praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas studiów.
Istotnym punktem trzydniowego spotkania był też koncert Jazz i Okolice, z którego dochód przeznaczony został na Lubelskie 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Szóstą Ogólnopolską Konferencję Aktualności Psychologicznych AKTUALIA '99 tradycyjnie zakończył Bankiet Wiosenny 
Psychologów. Jego część stanowił program prześmiewczy, który zgodnie z tytułem konferencji nawiązywał do aktualnych 
problemów, z którymi spotykają się przedstawiciele naszej dyscypliny, psychologii.
Powtórzmy, że AKTUALIA to trzydniowe spotkanie psychologów i psychologów in spe, którego wyjątkowość polega na 
możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami w psychologii, podzielenia się swymi osiągnięciami oraz na zaczerpnięciu 
nieco z tej szczególnej atmosfery pełnej zapału, ciekawych pomysłów i twórczych dociekań. Dały one możliwość lepszego 
poznania się oraz integracji środowisk akademickich z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Z roku na rok 



z konferencji korzysta coraz więcej studentów psychologii ze wszystkich uniwersytetów w kraju. Ponadto spotkanie to pozwala 
młodszym studentom zorientować się w specyfice studiów i tematyce zagadnień podejmowanych przez psychologów-
akademików i psychologów-praktyków.
Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów konferencji, AKTUALIA to corocznie trzy kwietniowe dni, podczas których w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim dzieje się wiele – i coraz więcej – interesujących i wartych zauważenia wydarzeń.
Niniejsze sprawozdanie traktujemy także jako zaproszenie skierowane do wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych 
Aktualiach, a przede wszystkim w Aktualiach 2000.
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