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W dniach 19-20 marca 2010 roku w Krakowie odbyło się VI Międzynarodowe Sympo-
zjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Na szczególny charakter 
tegorocznego sympozjum składały się trzy istotne elementy. Przede wszystkim po raz 
pierwszy sympozjum miało formę międzynarodową. Ponadto program naukowy cha-
rakteryzował się szczególnie wysoką liczbą wykładów plenarnych w stosunku do liczby 
referatów. Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum, po raz pierwszy w historii 
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, odbyła się uroczystość nadania 
honorowego członkowstwa PTPB dwóm wybitnym przedstawicielom psychologii beha-
wioralnej: prof. Williamowi M. Baumowi oraz prof. Howardowi Rachlinowi. 

Sympozjum miało miejsce w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Program obrad stanowiło 11 wykładów plenarnych oraz 13 referatów, podzielonych na 
trzy sesje tematyczne. Wysoką jakość merytoryczną obrad gwarantował Komitet Na-
ukowy w składzie: prof. William Baum (University of California, Davis), prof. dr hab. 
Jan Czesław Czabała (APS, IPiN), prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ), prof. dr 
hab. Edward Nęcka (UJ, SWPS), prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS), prof. 
dr hab. Wojciech Pisula (PAN, WSZiP im. H. Chodkowskiej), prof. Howard Rachlin 
(Stony Brook University), prof. dr hab. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Czerniawska, 
prof. UW, dr hab. Krzysztof KrzyŜewski, prof. UKSW, dr hab. Agnieszka Niedźwieńska 
(UJ), dr hab. Romuald Polczyk (UJ), dr Przemysław Bąbel (UJ) oraz dr Monika Su-
chowierska (SWPS). Patronat medialny nad sympozjum objął magazyn psychologiczny 
Charaktery, a współorganizatorem imprezy była Sekcja Psychologii Międzykulturowej 
Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Dzień pierwszy 

Pierwszą część sympozjum prowadził prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, a wykład inau-
guracyjny wygłosił prof. Howard Rachlin (Stony Brook University, Nowy Jork). Prof. 
Howard Rachlin przedstawił behawioralne spojrzenie na dwa zagadnienia: altruizmu  
i samokontroli, czyli na zachowania kosztowe, z których korzyści odnosi inna osoba, 
oraz zachowania kosztowne w chwili obecnej, które przynoszą korzyści dopiero w przy-
szłości. Autor podjął się wyjaśnienia altruizmu i samokontroli zgodnie z dwoma Darwi-
nowskimi procesami doboru grupowego: biologiczną selekcją grup organizmów z poko-
lenia na pokolenie oraz behawioralną selekcją wzorców zachowań na przestrzeni biegu 
Ŝycia pojedynczego organizmu. Przedstawił argumenty na rzecz tezy, iŜ pomimo wielu 
podobieństw, altruizm i samokontrola są róŜnymi procesami.  

Kolejny wykład plenarny wygłosił prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ). Tematem wy-
kładu były zachowania inteligentne. Autor znalizował często uŜywane definicje inteli-
gencji i podjął dyskusję nad moŜliwością przyjęcia kryteriów zachowań inteligentnych 
odnoszących się do zmagania się z nowością i rozwiązywania problemów. W odniesie-
niu do tych kryteriów omówił zagadnienie róŜnic międzyosobniczych i wewnątrzosobni-
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czych. Na koniec podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte kryteria zachowań 
inteligentnych nadają się do opisu róŜnic międzygatunkowych w zakresie sprawności 
intelektualnych. 

Prowadzenie dyskusji w kolejnym etapie sympozjum przejął dr hab. Romuald Pol-
czyk. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS) przedstawił 
przegląd badań dotyczących róŜnych rodzajów dyskontowania. Wyjaśnił, Ŝe proces 
dyskontowania moŜe się odnosić do zmniejszania się wartości nagrody wraz z wydłu-
Ŝaniem się czasu jej odroczenia, zmniejszania się szansy jej otrzymania, wzrostu li-
czebności grupy, z którą trzeba się podzielić nagrodą, i wzrostu wysiłku, który jest 
wymagany do uzyskania nagrody. W wypadku dyskontowania związanego z odrocze-
niem i wysiłkiem, duŜe nagrody dyskontowane są wolniej niŜ małe, natomiast w pozo-
stałych dwóch wypadkach kierunek efektu wielkości jest odwrotny. Zdaniem prele-
genta przyczyną odwracania się efektu wielkości jest przewidywana moŜliwość odczu-
wania rozczarowania i Ŝalu, jeśli wybrana niepewna lub dzielona z innymi alternatywa 
nie zostanie ostatecznie otrzymana, a mniejsza, pewna nagroda – zaprzepaszczona.  

Tematyczną kontynuacją wykładu plenarnego prof. Ostaszewskiego była pierwsza 
sesja referatowa, zatytułowana: „Czy lepszy wróbel w garści niŜ kanarek na dachu?  
Z badań nad dyskontowaniem i jego praktycznymi odniesieniami”. W tej sesji swoje 
prace zaprezentowało czterech prelegentów.  

Magdalena Hajduczek (UW) omówiła związek tempa dyskontowania odroczonych 
pieniędzy, substytutu pieniądza oraz jedzenia z odmiennymi wskaźnikami masy ciała 
(BMI). Przeprowadzone przez nią badania nie wykazały zróŜnicowania tempa dyskon-
towania w zaleŜności od wskaźnika BMI, jednak, w przypadku osób o prawidłowej 
masie ciała, pieniądze były wolniej dyskontowane niŜ dwie pozostałe nagrody, nato-
miast jedzenie było szybciej dyskontowane od karty płatniczej. 

Wojciech Białaszek (SWPS) omówił problem dyskontowania sekwencji odroczonych 
nagród. Argumentował, Ŝe przyjęty schemat badawczy jest bardziej zbliŜony do sytu-
acji z Ŝycia codziennego, gdyŜ w szerszej perspektywie czasowej zazwyczaj wybieramy 
pomiędzy całymi kategoriami zachowań, a nie pomiędzy pojedynczymi zdarzeniami.  

Adriana Oniszk (UW) zauwaŜyła, Ŝe najnowsze badania nad dyskontowaniem po-
kazują, Ŝe ludzie dyskontują równieŜ nagrody otrzymane w przeszłości, a tempo dys-
kontowania przeszłości jest większe u osób uzaleŜnionych od nikotyny niŜ u nieuzaleŜ-
nionych. Autorka przedstawiła własne plany badawcze w omówionym obszarze.  

Bernadeta Lelonek (Ośrodek Leczenia UzaleŜnień w Lublinie) przedstawiła do-
świadczenia kanadyjskie w zakresie badań empirycznych nad programem terapii po-
znawczo-behawioralnej uzaleŜnionych hazardzistów. Przytoczyła wyniki badań, z któ-
rych wynika, Ŝe pacjenci biorący udział w programie zgłaszali spostrzeganie włas- 
nej kontroli nad graniem, a takŜe własnej skuteczności wobec sytuacji podwyŜszone- 
go ryzyka na poziomie istotnie wyŜszym niŜ gracze hazardowi niebiorący udziału w le-
czeniu. 

Po przerwie przewodnictwo w kolejnej serii wykładów plenarnych przejął prof. dr 
hab. Edward Nęcka. Dr hab. Agnieszka Niedźwieńska (UJ) omówiła zagadnienie pa-
mięci epizodycznej u zwierząt. Przedstawiła zmiany w zakresie definicji tego zjawiska, 
zwracając uwagę na występujący w najnowszej literaturze nacisk na adaptacyjną 
funkcję pamięci epizodycznej, która umoŜliwia osobnikowi przewidywanie przyszłości  
i przygotowanie się do niej. Omówiła eksperymenty ukazujące behawioralne oznaki pa-
mięci epizodycznej u ptaków, szczurów i naczelnych. Przedstawiła równieŜ behawioral-
ne kryteria umoŜliwiające operacjonalizację pamięci epizodycznej u róŜnych gatunków. 

Dr hab. Ewa Czerniawska (prof. UW) przedstawiła przegląd danych empirycznych 
na temat wpływu muzyki poprzedzającej wykonywanie zadań poznawczych i towarzy-
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szącej wykonywaniu zadań poznawczych na uzyskiwane w tych zadaniach rezultaty. 
Omówiła wpływ słuchania muzyki na szereg procesów, m.in. na procesy pamięciowe,  
w zakresie zapamiętywania i odtwarzania materiału werbalnego. Zestawiła równieŜ 
hipotezy dotyczące mechanizmów wpływu słuchania muzyki na procesy poznawcze, 
takie jak interferencja, torowanie, modulowanie nastroju oraz zmiany aktywności 
mózgu.  

Ostatnią w pierwszym dniu sympozjum serię wykładów prowadziła dr hab. Małgo-
rzata Kossowska (prof. UJ). Prof. dr hab. Jan Strelau przedstawił wpływ badań Paw-
łowa nad klasycznymi odruchami warunkowymi u psów na sposób opisu róŜnic indy-
widualnych w ramach właściwości konceptualnego układu nerwowego. Zwrócił uwagę 
na występowanie wspólnych elementów opisu róŜnic indywidualnych w pracach takich 
badaczy, jak Hans Eysenck (i jego sposób wyjaśniania róŜnic w zakresie ekstrawersji  
i neurotyczności), Kenneth Spence (i jego badania nad cechą lęku) czy Jeffrey Gray  
(i jego interpretacje impulsywności i lęku jako podstawowych cech temperamentu). 

Naukową część pierwszego dnia Sympozjum zamykał wykład plenarny dr hab. 
Krzysztofa KrzyŜewskiego (prof. UKSW). Autor zaprezentował ujęcie przez Skinnera 
zdarzeń prywatnych. W tym kontekście zaproponował moŜliwość mówienia o prywat-
ności takŜe poza behawioryzmem radykalnym. Przedstawił propozycję ujęcia fenomenu 
prywatności w ramach hipotezy wyjaśniającej róŜnice, na korzyść jednostki, między jej 
samokontrolą a kontrolą jej funkcjonowania z zewnątrz przez społeczność, która ją 
otacza. 

Dzień drugi 

Drugi dzień sympozjum rozpoczął wykład prof. Williama Bauma (University of 
California, Davis), a dyskusję prowadziła dr hab. Agnieszka Niedźwieńska (UJ). Prof. 
Baum przedstawił propozycję zmiany sposobu definiowania i rozumienia pojęcia 
wzmocnienia. Przedstawiona propozycja alternatywna wykorzystuje trzy pojęcia: alo-
kację, indukcję oraz korelację. W koncepcji autora indukcja przypomina kontrolę bodź-
cową w tym znaczeniu, Ŝe nie istnieje Ŝadna bezpośrednia relacja pomiędzy wywoły-
wanym zachowaniem i wywołującym je zdarzeniem. Zatem PIE przypomina bodziec 
róŜnicujący, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe jest on zaleŜny od filogenezy. Prelegent przedsta-
wił dowody empiryczne wspierające następujące dwa załoŜenia: PIE wywołują zacho-
wania powiązane z filogenetycznie waŜnym zdarzeniem oraz bodźce skojarzone z filo-
genetycznie waŜnymi zdarzeniami stają się warunkowymi bodźcami wywołującymi te 
zachowania. ZaleŜności sprawcze tworzą korelacje pomiędzy zachowaniem „spraw-
czym”, np. naciskaniem dźwigni, a PIE, np. pokarmem. Kiedy aktywność stanie się 
zachowaniem skojarzonym z PIE, PIE wywołuje je razem z innymi skojarzonymi za-
chowaniami.  

W kolejnym wykładzie drugiego dnia sesji dr hab. Romuald Polczyk (UJ) podjął 
zagadnienie podatności na pośrednie i bezpośrednie sugestie. Analizował to zjawisko  
w podejściu uczeniowym. Przedstawił argumenty na rzecz tezy, Ŝe uleganie sugestiom 
moŜe przynajmniej częściowo wynikać z procesów warunkowania i uczenia. Swój wykład 
ilustrował przykładami sytuacji, w których warunkowanie wspiera uleganie sugestiom.  

Kolejny wykład plenarny i sesję referatową prowadziła dr hab. Ewa Czerniawska 
(prof. UW). Wyniki badań nad zachowaniami werbalnymi dzieci o róŜnej pozycji  
w grupie równieśnicznej zaprezentowała prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ). 
Przedstawiła argumenty, częściowo w oparciu o badania własne, na rzecz roli kom-
petencji komunikacyjnych w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Przedstawiła 
dane wskazujące na to, Ŝe sposób uczestniczenia w dyskursie rówieśniczym, wchodze-
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nia w kontakt z rówieśnikami znanymi i obcymi, przyłączania się do grupy, korzys-
tania z niewerbalnych środków komunikacyjnych, zachowania się w rozmowie oraz 
wyraŜania emocji i odczytywania intencji innych osób róŜnicuje dzieci o róŜnym statu-
sie społecznym w grupie. ZauwaŜyła, Ŝe osiągnięty w okresie dzieciństwa status  
w grupie rówieśniczej rzutuje na tworzenie obrazu własnej osoby.  

Druga w trakcie sympozjum sesja referatowa nosiła tytuł „Psychologia behawio-
ralna w Polsce: doświadczenia i refleksje”. W tej sesji swoje referaty przedstawiło pię-
ciu prelegentów.  

Przemysław Bąbel (UJ, PTPB) przedstawił historię, aktualny stan oraz plany  
na przyszłość analizy zachowania w Polsce. Przypomniał, Ŝe w 1992 roku otwarto  
w Gdańsku pierwszy w Polsce ośrodek terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem, 
którego praca została oparta na stosowanej analizie zachowania. Rok później, na 
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęły się badania nad proce-
sem dyskontowania, które zapoczątkowały rozwój eksperymentalnej analizy zachowa-
nia w naszym kraju. Prelegent zwrócił uwagę na intensywny rozwój analizy zacho-
wania w ostatnim okresie. W podsumowaniu wskazał na czynniki, które mogą sprzy-
jać, ale i zagraŜać rozwojowi analizy zachowania w Polsce.  

Ewelina Kanarkowska i Anita Michalska (Instytut Wspomagania Rozwoju 
Dziecka oraz Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym w Gdań-
sku) przedstawiły podstawowe załoŜenia Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka 
(IWRD), które jest repliką Princeton Child Development Institute (PCDI) w Stanach 
Zjednoczonych zajmującego się terapią osób z autyzmem. Autorki omówiły system or-
ganizacji placówki oraz zasady rozwijania współpracy z rodzicami, którzy utrwalają 
efekty terapii poprzez realizowanie programu domowego. Przedstawiły równieŜ wybra-
ne techniki uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem technik opisanych w badaniach 
prowadzonych przez PCDI, takich jak plany aktywności, skrypty i wideomodelowanie.  

Beata Ignaczewska (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci  
i MłodzieŜy z Autyzmem w Gdańsku) opowiedziała o doświadczeniach w zakresie 
terapii dzieci z autyzmem. Omówiła problem nieumiejętności odczytywania myśli, emo-
cji i intencji innych osób u osób z autyzmem i z zespołem Aspergera.  

Nela Grzegorczyk-Dłuciak i Ewa Kuliga (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawio-
ralnej) odniosły się do problemów związanych z prowadzeniem terapii behawioralnej. 
W swoim wystąpieniu podzieliły się doświadczeniami w zakresie czynnych oddziały-
wań terapeutycznych z klientami z zaburzeniami rozwojowymi oraz przy próbach ba-
dań weryfikujących niektóre zagadnienia praktyczne.  

Referat Anny M. Ziółkowskiej (UJ, PTPB) dotyczył zagadnienia rosnącego poziomu 
wiedzy z zakresu psychologii i współwystępującego z nim problemu pseudonauki  
w psychologii. Autorka omówiła obszary pseudopsychologii, które nie znajdują potwier-
dzenia w nauce. Przedstawiła teŜ propozycje wytyczenia granicy między tym, co na-
ukowe i pseudonaukowe na gruncie psychologii.  

Kolejny wykład plenarny i ostatnią sesję referatową prowadziła prof. dr hab. Ma-
ria Kielar-Turska. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Wojciech Pisula (WSZiP, PAN) 
omówił zagadnienie nagradzającej własności nowości. Odniósł się do klasycznego,  
w ramach nauk o zachowaniu, problemu poszukiwania vs unikania nowości. Argumen-
tował, Ŝe organizmy potrzebują informacji o ich własnym stanie oraz o zdarzeniach 
zewnętrznych, aby przetrwać i rozmnaŜać się; nawet proste organizmy, takie jak pier-
wotniaki, wykorzystują informację dostępną dzięki odbieranej stymulacji. Zaprezento-
wał dane wskazujące, Ŝe poszukiwanie stymulacji i informacji w regulacji zachowania 
zwierząt i ludzi ma fundamentalne znaczenie dla regulacji zachowania. 
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Trzecia i ostatnia sesja referatowa, prowadzona przez prof. dr hab. Marię Kielar- 
-Turską, poruszała tematykę zastosowań psychologii behawioralnej. W tej sesji głos 
zabrało czterech prelegentów.  

Małgorzata Siekańska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) omówiła 
róŜne rodzaje i funkcje informacji zwrotnej w uczeniu motorycznym i wykonaniu, za-
równo w sporcie, jak i w rehabilitacji. Jak zauwaŜyła, praktyka oraz informacja 
zwrotna uznane są za dwie najwaŜniejsze determinanty uczenia motorycznego i wyko-
nania, ale wciąŜ istnieje potrzeba prowadzenia badań w tym obszarze.  

Bartłomiej Swebodziński (NZOZ MEDI-system Sp. z o.o. w Warszawie) opisywał 
własne doświadczenia w zakresie wprowadzania Stosowanej Analizy Zachowania jako 
nowej perspektywy w dziedzinie rehabilitacji neuropsychologicznej człowieka dorosłe-
go. Stosowanie metod analizy zachowania jest w Polsce bardzo rzadkie w obszarach 
neurologicznych, które dotyczą osób z dysfunkcjami mózgowymi, warunkującymi obni-
Ŝone zdolności uczenia się czy trudności w funkcjonowaniu społecznym. Przedstawił 
wartość aplikacyjną tego podejścia u róŜnych grup pacjentów.  

Julita Koszur (SWPS we Wrocławiu) zaprezentowała moŜliwości zastosowania 
wiedzy o zachowaniu w obszarze interakcji człowiek–komputer, zwłaszcza w projek-
towaniu serwisów internetowych. Omówiła projektowanie perswazyjne czy projekto-
wanie z intencją, które ma na celu modelowanie poŜądanych zachowań i zapobieganie 
błędom poprzez odpowiednią formę urządzenia czy strony internetowej.  

Malwina Szpitalak (UJ) przedstawiła problem wyuczania i oduczania pracoholi-
zmu (za pomocą terapii racjonalno-emotywnej), moŜliwe przyczyny pracoholizmu  
(w nurcie behawioralnych mechanizmów kształtowania się tego zaburzenia) oraz róŜ-
ne koncepcje ukazujące, jak jednostka uczy się pracoholizmu. Omówiła załoŜenia racjo-
nalno-emotywnej terapii behawioralnej Ellisa jako optymalnej terapii pracoholizmu. 

Na zakończenie sympozjum dr Przemysław Bąbel serdecznie podziękował za 
współpracę Komitetowi Naukowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu. NaleŜy pod-
kreślić, Ŝe zespół organizacyjny bardzo dobrze wywiązał się ze swojej roli, dzięki czemu 
złoŜone programowo przedsięwzięcie przebiegało sprawnie i w dobrej atmosferze. Nie 
bez znaczenia jest równieŜ to, Ŝe podczas sympozjum zapewnione było tłumaczenie 
symultaniczne polskojęzycznych wystąpień na język angielski, a anglojęzycznych na 
język polski. MoŜna zatem Ŝyczyć organizatorom i uczestnikom, by zarówno organizo-
wanie sympozjów PTPB w formie międzynarodowej, jak i przeprowadzanie ich w pięk-
nej oprawie krakowskiego Collegium Novum, w którym miało miejsce takŜe ubiegło-
roczne, V Sympozjum, stało się tradycją. 
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