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Pod auspicjami federacji EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) 
organizowany jest co dwa lata kongres, który ma na celu promocję psychologii oraz 
prezentację najnowszych kierunków badań. Na miejsce dziesiątego Europejskiego 
Kongresu Psychologii wybrana została Praga, stolica Czech. Prezydentem EFPA  
w czasie kongresu był Tuomo Tikkanen, zaś wiceprezydentem Komitetu Organizacyj-
nego – Miloslav ŠOLC.  

 Kongres odbył się w dniach 3-6 lipca 2007 r. Miejscem obrad było Praskie Cen-
trum Kongresowe, nowoczesny gmach zlokalizowany w centrum miasta. W przeddzień 
rozpoczęcia kongresu zorganizowane zostały warsztaty, które dotyczyły 14 różnych 
zagadnień, m.in.: zaangażowanie w organizację (metody stymulujące udział pracowni-
ków); psychofarmakologia dla psychologów klinicznych (podstawy farmakologiczne, 
etyczne, kliniczne i terapeutyczne); praca z dziećmi autystycznymi; terapia niepokoju, 
ofiar wykorzystywania seksualnego i bezpłodności. W trakcie kongresu była czynna 
także wystawa ukazująca wkład psychologii czeskiej w europejski i światowy dorobek 
nauki.  

W ciągu czterech dni trwania kongresu obok sesji anglojęzycznych odbywały się 
wykłady wygłaszane w innych językach europejskich (w pierwszym dniu był to język 
hiszpański, w drugim francuski, w trzecim niemiecki, a w czwartym włoski). Pierwszy 
dzień kongresu został uświetniony wieczorną galą, podczas której wręczono m.in. na-
grodę przyznawaną przez Międzynarodowy Komitet Naukowy. Uhonorowany został 
David De Cremer – profesor z Belgii (Uniwersytet w Tilburg), za wkład w rozwój psy-
chologii. Wyróżnienie to zostało przyznane po raz pierwszy. Nagroda nawiązuje do 
postaci wybitnego czeskiego naukowca – Jana Amosa Komensky’ego. Uroczystość 
uświetnił występ teatru Laterna Magica, który buduje swój przekaz i oddziałuje na 
widza nie za pomocą słów, ale poprzez alternatywne środki (np. taniec, dźwięk, światło, 
pantomimę).  

Program kongresu został podzielony na trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich 
prezentowała różne działy psychologii i zagadnienia, m.in. z zakresu psychologii kli-
nicznej, psychologii środowiskowej, ekonomii, historii psychologii, psychologii politycz-
nej, psychologii religii czy psychologii sportu. Druga ujmowała problematykę spo-
łeczną, taką jak bezrobocie, komunikacja, uczenie się i motywacja, osobowość, jakość 
życia oraz choroby umysłowe. Trzecia odnosiła się do kwestii zastosowania psychologii 
w takich obszarach, jak ekologia, rolnictwo, kultura, turystyka, przemysł, edukacja, 
transport, administracja, opieka zdrowotna.  

W każdej z trzech głównych sesji tematycznych zrealizowano pięć bloków tema-
tycznych, w których odbywało się pięć wystąpień w piętnastu równolegle trwających 
sesjach. Badania przedstawione zostały w formie sympozjów, wystąpień indywidual-
nych, sesji plakatowych oraz projekcji wideo. Łącznie zrealizowano 100 sympozjów 
dotyczących różnorodnych zagadnień. Jednocześnie na korytarzach Centrum Kongre-
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sowego odbywały się (dwa razy dziennie) sesje plakatowe. Poza tym w programie zna-
lazło się siedem wykładów plenarnych. Szczegółowy program kongresu znajduje się  
w internecie (http://www.ecp2007.com/). Biorąc pod uwagę bogactwo programu i to,  
że sesje odbywały się równolegle, niemożliwe było uczestniczenie we wszystkich. Dla-
tego przedstawię tylko niektóre z wygłoszonych referatów, moim zdaniem najbardziej 
interesujące.  

Pierwszego dnia konferencji wykład pt. Anxiety and Performance. Processing effi-
ciency and attentional control wygłosił Michael Eysenck z Uniwersytetu Royal Hollo-
way w Londynie. Przedstawił w nim m.in. wyniki dotyczące niepokoju. W wykładzie pt. 
Families across cultures. A thirty-nation psychological study James Georgas z Uniwer-
sytetu w Atenach omówił zmiany w strukturze rodziny i roli, jaką ona pełni w dobie 
gwałtownych przemian dokonujących się obecnie w kulturze na całym świecie. Na 
podstawie badań stwierdził, że pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi krajami ist-
nieją elementy kulturowe. Wyniki te są podstawą do opracowania teorii o systemie 
rodzinnym oraz stanowią implikację do rozwoju dalszych badań. W kolejnym wykła-
dzie, zatytułowanym Disaster, crisis and trauma psychology: Meeting the needs of chil-
dren and adolescents, William Yule z Uniwersytetu w Londynie podkreślał potrzebę 
tworzenia grup wsparcia, w których wykwalifikowani i doświadczeni psychologowie 
nieśliby pomoc ofiarom tragedii. Wykład Serge’a Moscovici pt. Building science and 
transnational communication dotyczył historii powstania European Association of So-
cial Psychology. W swoim interesującym wystąpieniu Social animals and economic 
beings. Human behavior as self-interested and other-interested David de Cremer poru-
szył zagadnienie człowieka jako istoty społecznej oraz – co się z tym wiąże – wpływu 
interesu własnego vs społecznego w różnych sytuacjach (negocjacje, społeczne dylema-
ty, przywództwo i nadużycie zaufania). Wykład dotyczący psychologii rozwojowej, pt. 
Developmental psychology and its educational applications Russian post-vygotskian 
approaches, zaprezentował Andrey Podolskiy z Uniwersytetu w Moskwie. W trzecim 
dniu kongresu swój wykład mieli Ian Parker (Critical psychology and psychological 
culture) z Uniwersytetu w Manchesterze w Wielkiej Brytanii oraz Lea Pulkkinen 
(Temperance as a human strength and its consequences for the quality of life in a life- 
-span perspective) z Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. Ciekawe wyniki odnośnie 
do wspomnień wzbudzanych przez zmysł węchu omówiła Maria Larsson z Uniwersyte-
tu w Sztokholmie w wykładzie pt. Smell your way back to childhood. Autobiographical 
odor memory. Jak się okazuje, w większości pochodzą one z okresu dzieciństwa, są  
w większym stopniu zabarwione emocjami i wywołują silniejsze wrażenie powrotu do 
zdarzeń z przeszłości. Kolejne wystąpienie, zatytułowane The return of the authoritian 
personality and work in defense of the civil society, przedstawił Roe Robert z Uniwer-
sytetu w Maastricht w Belgii. W ostatnim dniu kongresu wykłady zaprezentowali Mi-
chele Carlier z Uniwersytetu w Aix Marsylii we Francji (Genetic and cognition. The 
impact for Psychologists) oraz Petr Macek z Uniwersytetu w Masaryk w Czechach (The 
process, content, and context of self-definition in Czech adolescents: comparison of two 
generations and european perspective). 

Wiele czasu na kongresie poświęcono zagadnieniom związanym z psychologią pra-
cy. Warte odnotowania jest sympozjum poświęcone tematyce bezrobocia, które odbyło 
się w pierwszym dniu kongresu. Pierwszym z prelegentów był Raymond Meyers z Uni-
wersytetu w Luksemburgu. Jego referat, zatytułowany A psychometric-scales based 
typology of newly unemployed people, miał na celu opracowanie charakterystyki osób 
bezrobotnych przy użyciu różnych metod. Kolejno badania dotyczące związku przeko-
nań na temat Ja z intencją przedsiębiorczą u osób bezrobotnych zaprezentowała Mario-
la Łaguna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jak się 
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okazuje, na podstawie takich czynników psychologicznych, jak samoocena, własna 
skuteczność, nadzieja, optymizm, spostrzeganie wsparcia społecznego można ocenić 
stopień powodzenia przedsięwzięcia podejmowanego przez osobę bezrobotną zakładają-
cą własną działalność. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane w doradztwie zawo-
dowym oraz w szkoleniach z przedsiębiorczości. Następna prezentacja, autorstwa Her-
mana Steensma (Uniwersytet w Leiden w Belgii), dotyczyła relacji między satysfakcją 
i postawą osób pobierających zasiłek a teorią społecznej sprawiedliwości. Jako ostatnia 
swoje badania prezentowała Szilvia Jambori z Uniwersytetu w Szeged na Węgrzech. 
Autorka przedstawiła wyniki swoich badań przeprowadzonych na próbie 958 studen-
tów. Ich celem było ukazanie wpływu środowiska rodzinnego oraz szkolnego na moty-
wację i przyszłe plany młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin na Węgrzech. 
Okazało się, że im więcej wsparcia osoby otrzymywały, tym bardziej realne były ich 
cele. Wyrażali oni przy tym chęć odmiany swojego losu w przyszłości. 

Ciekawa tematyka została również poruszona na sympozjum poświęconym zagad-
nieniom interkulturowych badań z zakresu edukacji i zdrowia. Wśród prezentacji 
szczególnie wyróżniło się wystąpienie Isabelle Albert z Uniwersytetu w Konstanz.  
W swoich badaniach autorka skupiła się na porównywaniu kobiet z Niemiec i Indii,  
a dokładniej zajmowała się relacją między wsparciem (finansowym, emocjonalnym oraz 
praktycznym) przekazywanym przez kobiety swoim rodzinom a satysfakcją odczuwaną 
z ich życia. W obu krajach okazało się, że istnieje pozytywna korelacja między satys-
fakcją z życia a przekazywanym wsparciem. Różnice zaś dotyczyły rodzajów wsparcia, 
jakie były ważne dla poszczególnej kultury.  

Pozostałe sympozja, o równie ciekawej tematyce, dotyczyły zagadnienia przywódz-
twa (prowadzone przez Romeo Zeno Cretu), psychologii politycznej (Martina Klicpe-
rova-Baker) oraz psychologii przedsiębiorczości (Michael Frese). 

Aktywną grupą okazali się polscy naukowcy, którzy licznie stawili się na kongre-
sie. Reprezentowali oni ośrodki naukowe z Warszawy, Lublina, Łodzi, Torunia, Opola, 
Białegostoku oraz Krakowa. Warto wymienić sympozjum, któremu przewodniczył 
Grzegorz Zalewski z Uniwersytetu w Białymstoku, dotyczące zdrowia psychicznego 
oraz zaburzeń zdrowia psychicznego. W pierwszym dniu kongresu sympozjum prowa-
dziła też Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska; odnosiło się ono do zagadnień psychologii 
sądowej. Piotr Oleś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił 
wykład na temat dwóch podejść w psychologii narracyjnej: pojęcia tożsamości narra-
cyjnej w ujęciu D. McAdamsa oraz dialogowego „Ja” według H. Hermansa.  

Sympozjum dotyczące sportu poprowadziła Aleksandra Łuszczyńska z Uniwersy-
tetu w Warszawie. Autorka prezentowała wyniki odnoszące się do promocji aktywnego 
trybu życia. Okres przedporodowy i jego następstwa znalazły się w obszarze zaintere-
sowań Eleonory Bielawskiej-Batorowicz z Uniwersytetu w Łodzi oraz Anver Siddiqui  
z Vaxjo University (Szwecja), które wspólnie prowadziły sympozjum na ten temat. 
Praca i zatrudnienie były przedmiotem sympozjum prowadzonego przez Teresę Smolak 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka podkreśliła konieczność za-
chowania równowagi między pracą a pozostałymi sferami życia oraz zwróciła uwagę na 
czynniki sprzyjające większemu zaangażowaniu pracowników w wykonywaną pracę.  

Poza typowo merytoryczną częścią spotkania uczestnicy kongresu mieli możliwość 
skorzystania z bogatej oferty organizatorów, która obejmowała liczne atrakcje tury-
styczne, np. wycieczek do najpiękniejszych zakątków Pragi. Podczas przerw na kawę  
i herbatę można było nawiązać bliższe kontakty, podjąć dalszą dyskusję oraz wymienić 
poglądy. Na koniec kongresu zostało zorganizowane przyjęcie pożegnalne, w uroczystej 
oprawie na zamku. 
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Kongres miał na celu spotkanie naukowców z całego świata oraz służył wzajemnej 
wymianie myśli, prezentacji wyników własnych badań i osiągnięć w dziedzinie psycho-
logii. Wiele osób nawiązało nowe kontakty, których efektem jest intensyfikacja współ-
pracy oraz realizacja wspólnych projektów.  

Następny kongres (XI ECP) odbędzie się w dniach 7-10 lipca w 2009 roku w Oslo. 
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