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Od Redakcji

Oddajemy Państwu do rąk kolejny numer „Psy-
chologii Rozwojowej”, który nieco różni się od 
numerów poprzednich. Zawiera on artykuły 
odnoszące się do wykładu profesora Adama 
Niemczyńskiego o zaangażowaniu aksjologicz-
nym psychologii rozwojowej, wygłoszonego 
podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji 
Psychologii Rozwojowej na Uniwersytecie 
Szczecińskim, w sesji zatytułowanej „Potencjał 
rozwojowy w biegu życia: w kierunku samo-
realizacji”. W panelu komentującym wykład 
wzięły udział osoby reprezentujące różne sub-
dyscypliny psychologii: dr Eunice Hempo-
lińska-Nowik z Zakładu Psychologii Ogólnej 
i Osobowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 
prof. Jolanta Miluska, która specjalizuje się 
w psychologii społecznej oraz dr Małgorzata 
Steć, filozof i psycholog.

Artykuły opracowane przez uczestników 
sesji są zachętą do podjęcia dyskusji nad poru-
szanymi w nich kwestiami o znaczeniu wręcz 
kluczowym dla uprawiania psychologii. Czy  
poszukując prawdy o człowieku, psycho-
logia powinna wyjść poza ścieżkę wyznaczoną 
przez teorię poznania brytyjskiego empiryzmu? 
U początków naukowej drogi naszej dyscypliny 

Franz Brentano zaproponował odmienną od do-
minującej wówczas psychologii fizjologicznej 
psychologię umysłu, której istotą jest „odnie-
sienie podmiotu do przedmiotu”. Idea ta została 
podjęta między innymi przez wybitnego ucznia 
Brentano, Kazimierza Twardowskiego, a później 
przez sukcesorów i spadkobierców jego myśli 
psychologicznej. Jak zatem uprawiać taką psy-
chologię bez redukowania umysłu i osobowo-
ści do mierzalnych konstruktów i zmiennych? 
Jak budować nową teorię doświadczenia ludzi, 
różnego od doświadczenia innych istot żywych 
i prowadzącego do poznania prawdy o naszym 
życiu oraz rozwoju w świecie kultury i cywi-
lizacji? Jakie miejsce w teoriach i badaniach 
psychologicznych mogą i powinny zajmować 
wartości? Czy obiecujący dla poznania czło-
wieka jest powrót psychologii do badania roli 
dostępu do obiektów idealnych przez ich inter-
pretacje i realizacje w naszym życiu i rozwoju?

Zapraszamy Państwa do nadsyłania propo-
zycji, uzupełnień, opinii i komentarzy na temat 
aksjologicznego zaangażowania psychologii. 
Zachęcamy do opracowania artykułów na ten 
temat i przysyłania ich do redakcji „Psycho-
logii Rozwojowej”.


