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Nouko i ludzie

V MiędzYnorodowy
Kongres PomięCi
A|eksondro R. Łurii

leksander R. Łuria (l9oz_
-tglt) byt wybitnym rosyj-

skim naukowcem, twórcq no-

Woczesnego podejścia w rozumieniu

re|acji mÓzg-umyst (psychika), uzna-

Wanym wspÓłcześnie za jednq z czoło.

wych postaci światowej neuropsycho.

logii. W 1g74 r. A.R. Łuria otrzymat

tytuł doktora honoris couso UMCS.

V Międzynarodowy Kongres Pa-

mięci A.R. Łurii odbył się w gościn-

nych salach Uralskiego Federalne-
go Uniwersytetu im. BorysaJelcyna
(URFU) w .lekaterynburgu. Zostat
zorganizowany przez'. Rosyjskie Mi-

nisterstwo Nauki i Edukacji, Rosyj-

skq Akademię Edukacji, Uralski Fe-

deralny Uniwersytet im. B. Jelcyna,
Moskiewski Uniwersytet Państwowy

im' M.W. Łomonosowa we współpra-

cy z wieloma stowarzyszeniarni, m.in.

Russian Psychological Association,
American Psychological Association,

Institute of Vygotsky in Portugal, In-

ternational Society of Applied Neu-

ropsychology (ISAN). W Kongresie

wzięli udział przedstawicieIe jedno-

stek naukowo-badawczych i klinicz-

nychz zo krajÓw świata, W tym m.in.

z Indii, Brazylii, USA, Kanady, Francji,

Hiszpanii, Portugalii, lzraela, Meksy-

ku czy AustraIii. Po|skę reprezento-

wały dr hab. Ewa M. Szepietowska'
prof. nadzw., dr hab. Aneta R. Bor-

kowska, prof. nadzw. oraz dr Beata

lu specjaIistÓw odzwierciedIa trwatośĆ

nurtu określanego jako łurianizn (lu

rianism), tqczqcego klasycznq i nowo

CZeSnq neuropsychoIogię'
Podczas uroczystego otwarcia Kon'

gresu gtos zabrali przedstawiciele wie-

Iu psychoIogicznych stowarzyszeń

i instytucji, m.in. A. Ardila (American

Psychological Association), -1. Quin-
tino-Aires (Vygotsky Institute, Por
tugal), .'|.M. Glozman (lnternational

Society of Applied Neuropsychology

- ISAN, Rusia), K. Anauate (Center for

the Integration of Neuropsychology

and Psychology in Brasil - CINAPSI).

Prof. Janna G|ozman otrzymata wyrÓż"

nienie Polskiego Towarzystwa Neuro-

psychologicznego,The Architect of

Polish Neuropsychology zol7".
W pierwszym dniu Kongresu te

matyka wyktadów pIenarnych kon-

centrowata się wokół kierunkÓw roz.

woju wspótczesnej neuropsychoIogii

w oparciu o model A.R. Łurii. Pod-

kreślano rÓwnież trwały wktad ro

syjskiego uczonego w rozwÓj świa'

towej psychoIogii, zwracajqC uWagę

na nowatorstwo, a zarazem statq ak

tualnośĆ Jego koncepcji funkcjono

wania Iudzkiego mózgu i umystu.

Dani|uk z Zakładu Psycho|ogii Kli-

nicznej i Neuropsychologii UMCS.
Czterdzielri lat no (mierci Alek

sandra R. Łurii jego sposÓb myśle-

nia oraz podejście do badania zacho.

wania człowieka sq wciqz aktuaIne

i zyskujq nowych zwo|enników. Te.

oria dynamicznej lokalizacji funk-
cji psychicznych pozwolita bowiem
zrozumieĆ i wyjaŚniĆ działanie Iudz-

kiego mózgu jako systemu (catości),

zaś propagowane prZeZ Łurię podej-

ście syndromologiczne (jakościo-
we) w ana|izie objawÓw uszkodze.

nia mózgu umożliwito wyjście poza

ułomności, których doświadczajq
chorzy, i zwrÓcenie uwagi równiez
na zachowane u nich moz|iwości.

Konferencja byta okazjq do dysku.

sji koncentrujqcych się wokół k|asycz-

nych tez A.R. Łurii oraz sprzyjata wy.

mianie myś|i na temat ich nowego
zastosowania w rÓznych obszarach
psycho|ogii. W dwÓch sesjach plenar-

nych, lz sesjach tematycznych, sześ-

ciu warsztatach oraz sesji wyjazdowej

uczestniczyto ponad 5oo przedstawi-

cie|i rÓznych dyscyp|in - psychologÓw,

pedagogów, |ekarzy, logopedÓw i lin.

gwistów. Tak liczne uczestnictwo wie'
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ju dzieci (m.in. kwestie identyfikacji
ptciowej we wczesnym rozwoju; re-

lacje dziecko-rodzice jako czynnik
kształtujqcy rozwój dziecka); wspo-

magania dzieci z zaburzeniami ucze-

nia się (badania poświęcone m.in.

aktywności mÓzgu studentów o rÓz.

nych kompetencjach poznawczych
czy funkcjom wykonawczym dzie-
ci uczonych technikq Montessori).
Ostatnia sekcja byta zorganizowa-
na przez młodych naukowców. oma-
wiano w niej neuropsychologiczne
skutki patologii jęder wzgórza, cha-

rakteryzowano wzorce EEG w wiru-
s,owym zapa|eniu mózgu, porUSZa-

no też zagadnienie percepcji czasu

u mtodych osob z depresjq.
W ramach WarSZtatÓW prezentowa-

ne byty: komputerowe metody oceny

neuropsychologicznej dzieci w wie-

ku 6-9 lat; gry jako techniki korek-

cyjne zaburzeń uczenia się u dzieci;

wsparcie dzieci z róznymi formami dy.

sontogenezy; relacje dziecko*rodzic
jako czynnik ksztattujqcy poznaWCZy

i emocjona|ny rozwÓj u matych dzieci;

problemy diagnozy rozwoju dzieci za-

stosowanie bajek w diagnozie i tera-

pii dzieci; praktyki (metody) myś|enia

wizualnego. ostatni wykład pIenarny

poświęcony był neu ropsychoana lizie

z zaakcentowaniem wkładu A.R. Łurii

w integrację podejścia psychodyna-

micznego i neuropsychologicznego.
W ramach Kongresu zorganizowano

również uroczystq sesję wyjazdowq
w oddalonym o z5o km Kisegach,
gdzie w trakcie || wojny światowej
mieszkał i pracował A.R' Łuria.

Organizatorzy zadbali nie tylko
o stronę merytorycznq' ale tez o to,

W kolejnych dniach wyktadY rea-

lizowane byty w rz sekcjach tema-

tycznych. W sekcji ,,A.R. Łuria: zycie,

praca i psychologia historyczno-kul-

tUrowa', probIematyka referatów do-

Iyczyła m.in' powiqzań mentalizacji
i kultury; turiowskiej teorii ewolucji

umysłu; psycho|ogii k|inicznej dziecka

i ku|tury; rozwoju koncepcji wyższych

funkcji psychicznych w łuriowskiej
neuropsychologii czy tez spotecz-
no.historycznego podejścia do psy-

chiki. Wyktady drugiej sekcji ,,Neu-

ropsychologia w XXI wieku: kierunki

i metody. Aktualny stan i perspekty-

wy rozwojt,l neuronauk,, poświęcone

byty m.in. nowym metodom diag-

nozy neu ropsychologicznej ; zaburze-

niom pamięci w chorobie Hunting.

tona; procesom hamowania i uwagi

u dzieci z ADHD, ODD i z auty'
Zmem; mózgowym mechanizmom
afektywnej f luencji stownej; seman-

tycznym aspektom asYmetrii uwagi

czy tez neuropsychologii kwantowej.

W sekcji 3 ,,Rehabilitacja neuro-

psychologiczna" omawiano m.in. za-

sady rehabilitacji chorych z poura'

zowqafazjqw oparciu o metodykę
A.R. Łurii; zastosowanie eyetrackin'
gu w rehabiIitacji osób z agnoĄq
wzrokowq; skutecznośĆ skoja rzonej

neurorehabilitacji i psychoterapii pa-

cjentów z zaburzeniami funkcji wy.

konawczych; zastosowanie technik

komputerowych w rehabilitacji de-

ficytÓw poznawczych, a takze ro|ę

języka W neuropsychologicznej re.

habiIitacji pacjentÓw z zaburzenia-
mi neurorozwojowymi.

Podczas sekcji 4 ,,Rozwój idei A.R.

Łurii w neurolingwistyce'' porusza.

no zagadnienia analizy narracji osób

z AD; oceny funkcjijęzykowych w afa.

zji; mózgowych mechanizmÓw gene.

rowania czasowników i rzeczowników;

neurolingwistycznych badań monolo-

gÓw dzieci w mtodszym wieku szko|.

nym oraz nowego podejścia do bada-

nia def icytÓw komunikacji werbaI nej.

Zwrócono rÓwnież uwagę na powiq-

zania między poglqdami A'R. Łurii

a Iingwistycznq teoriQ Jakobsona.
W sekcji 5 ,,Łuriowskie podejście

do diagnozy i rehabilitacji osÓb cho.

rych psychicznie, somatycznie i star-

szych,, zna|azty się wyktady poświę-

cone m.in. re|acji pamięci werbalnej

i depresji u seniorów; zaburzeniom
pamięci u osób uzaleznionych od a|.

koholu; rejestracji ruchów gałek ocz-

nych w badaniu deficytów funkcji
wykonawczych; deficytom poznaw-
czym w depresji endo- i egzogen-
nej. W dwÓch sekcjach poświęconych

(neuro)psychologii rozwojowej, edu-

kacji, psychologii organizacji i neu-

ropsychoIogii rÓżnic indywiduaInych

omawiano mode| asymetrii półkuIo-

wej i ekspozycji na stres w sytuacji

oceny; zaburzenia uczenia się dzieci

z ADHD; zastosowanie metod kom-
puterowych w ocenie funkcji wyko-
nawczych u nastoIatków; wzajemne

relacje między inteIigencjq a proce-

sami przetwarzania informacji; psy-

chosemantyczne pode1.ście do bada-

nia woIi; badania nad Iateralizacjq

u adolescentów z Arktyki czy teŻza-
burzenia rozwoju dzieci z padaczkq.

W sekcji B ,,Łuriowskie podejście
w psychofizjologii i neurofizjolo-
gii,, zna|azły się referaty poświęco-
ne m.in. neurofizjologicznym wskaŹ-

nikom zaburzeń poznawczych dzieci

z ADHD; cechom potencjatu wy-
wołanego P3oo; neurofizjoIogii za'
chowań przestępCZych; badaniom
psychologicznych i psychofizjolo-
gicznych wskaŹnikÓw Stresu u Spor.

towców, a takze Zastosowaniu me.

tody biofeedback w kompleksowej
terapii pacjentÓw z reumatoidalnym
zapaleniem stawów.

Pozostate sekcje tematyczne doty-

czyty: psychologii osobowości (m.in'

zagadnienia wandalizmu; odpowie-
dzialności jako cechy zintegrowa-
nej osobowości), wczesnego rozwo.

'I
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aby uczestnicY, ZwtasZCZa gośCie Z Za-

granicy, mog|i poznaĆ historię i ku|tu

rę Jekaterynburga. Kazdy gość spoza
Rosji mógł |iczyĆ na opiekę studen.
tów lingwistyki stosowanej, którzy
stużyli wsparciem w rozwiqzywaniu
drobnych codziennych probIemów.

Przydzielona naszej polskiej grupie
lg-letnia Daria mówiła ptynnie w ję-

zyku angielskim, wtoskim i.'. chiń.
skim. Jedno popotudnie poświęco-
no zwiedzaniu najciekawszych miejsc

.lekaterynburga i okolic.

lekaterynburg to największe, nie-

mal dwumilionowe miasto potozo-
ne u stÓp Uralu. Bardzo znanez dra.

matycznego faktu, iż to właśnie tam

bo|szewicy zamordowaIi rodzinę Ro-

manowÓw _ ostatniego cara Rosji,
jego zonę i pięcioro dzieci. W miej-

scu, gdzie odbyła się egzekucja, wy-

budowano cerkiew, na pamiqtkę
nazwanQ ,,Cerkiew na krwi,'. Za mia-
stem, W brzozowym lesie znajduje się

Ganina Yama - kompleks cerkwi takze

poświęconych rodzinie carskiej' Tam

bowiem zwtoki zamordowanych zosta-

ty wrzucone do kopalnianych szybów.

W ramach poznawania nowszej hi-

storii i wspÓłczesności pokazano nam

gtównq arterię komunikacyjnq _ a|e.

ję im. Lenina, z gÓrujqcym nad głÓw-

nym placem pomnikiem wodza rewo-

lucji oraz centrum biznesowe miasta,

gdzie znajduje się nowoczesny kom-

p|eks budynkÓw nazwany,,Centrum

Jelcyna,,. Rosjanie pamiętajq i doce.
niaj4, ze były prezydent Ros1'i Borys

Jelcyn pochodził z Jekaterynburga
i tu ukończyt studia.

Atrakcjq wieczoru byto podziwia'
nie nocnej panoramy Jekaterynburga
7 Iarasu widokowego na 5z. piętrze
jednego z najwyzszych budynków
w mieście. Ciekawostkq jest nazwa
budynku ,,Wysocki,,, nadana na cześĆ

słynnego rosyjskiego barda Wtodzi-
mierza Wysockiego. W. Wysockityl-
ko raz pojawit się w .Jekaterynburgu
i niestety miasto go nie zachwyci-
ło. W naszej opinii, panorama roz'
świetIonego miasta była urzekajqca.

Niezaleznie od bogactwa progra-

mowego nasze uznanie zdobyła zna-

komita organizacja i atmosf era.Z za-

interesowaniem będziemy ś|edziĆ
wiadomości o ko|ejnym Kongresie.

Beata Daniluk
Aneta R. Borkowska

Ewa M. Szepietowska

Komiso rz E|Żbieto Bień kowsko
itologiino Wydziole Po

smy DarozreJ prounrJnr, wzmacnra-
my więzi',. W swoim krótkim wystq.
pieniu skoncentrowata się na tematach

zwiqzanych z gospodarkq, przemy.

stem i obronnościq, w szczegÓ|ności

w kontekście nowopowstatego Euro-

pejskiego Funduszu Obronnego UE.

Ten nowy instrument finansowy ma

wspieraĆ tworzenie wspÓlnych pro-
jektÓw obronnych f irm zbrojeniowych
państw cztonkowskich. W dwÓch ko.

lejnych latach na ten cel UE przezna-

czy około 59o milionÓw euro, a po

2o2o r. planuje ponad r,5 mld rocznie.

)ak zaznaczyta komisarz Bieńkow-
ska, ,,Europa musi staĆ się gwarantem

bezpieczeństwa. Z funduszu wspie-
rane będą wspÓ|ne badania nauko.
we w dziedzinie obrony i wspólny
rozwÓj zdoIności obronnych. Będzie
mieĆ on zatem przetomowe fnacze-
nie dla strategicznej autonomii UE
oraz konkurencyjności przemystu
obronnego w Europie, w tym dla

^ ": ^ .

wielu MSP i spÓtek o średniej kapi.
ta|izacji wchodzqcych w skład tań.

cucha dostaw europejskiego prze-

mysłu obronnego. Przemysł obronny
jest ogromnym atutem Europy, pra-

cuje w nim prawie pÓt miliona lu

dzi. obroty tego przemystu sięgajq
ponad r mld euro".

W sesji pytań i odpowiedzi mÓ-

wiono o udziale Polski w statej
wspÓtpracy w dziedzinie obronno-
ści (PESCo), funkcjonowaniu ryn-
ku wewnętrznego i przemystu UE.

W kwestii współpracy wojskowej
komisarz wyjaśniła, ze działania UE
nie będq się dublowały z działania-
mi NATo, a pieniqdze z budżetu UE

Zostanq przeznaCZone wytqcznie dla
państw cztonkowskich. SzczegÓlnie
podkreślita ogromnq wagę rynku
WeWnętrznego i fakt, że jego po.
tencjat ciqgle nie jest należycie wy.
korzystany. W dyskusji pojawity się
takze kwestie przysztości górnictwa
węg|owego w Polsce i perspektyw. ^-, /-rozwolu rzL-)wlonrK.

Po zakończeniu spotkania prezy.
'r-ldent Lub|ina Krzysztof Zuk wręczyt Elż.

biecie Bieńkowskiej Meda| 7oo.Iecia
Lublina. Przebieg spotkania byt trans-

mitowany online, a obecnie jest do
obejrzenia na stronie: https://www.
youtu be.co m,/watch?v= M 6x3-7CFhf s

AndrzejDumała

ff ematem rofmowy z pub|icznoś-
t ri: hrlł: Razniorz1|ęj5za Po|-fi ..ę "l
fi ska, bezpieczniejsza Europa,

bezpieczniejsi obywateIe,,. Na wstę.
pie komisarz optymistycznie stwier-

dzita, ze,,obecnie Europa jest w zu-

petnie innym miejscu niz trzy lata

temu. Wtedy byIiśmy W rozsypce.

Paradoksalnie, po brexicie, jeste-
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