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SŁOWO WST$PNB

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer „Kieleckich Stu
diów Psychologicznych” z nadzieją, że zapoczątkuje on serię wy
dawniczą, która przyjęta zostanie z zainteresowaniem i dobrze 
służyć będzie teorii i praktyce,

Dwa pierwsze tomy „Kieleckich Studiów Psychologicznych” sta
nowią pewną całość, gdyż łączy je nie tylko problematyka, gro
no autorów, ale głównie fakt, iż prezentowane tu artykuły są 
pokłosiem krajowego sympozjum na temat „Psychologia twórczoś
ci", zorganizowanego przez Katedrę Psychologii WSP w Kielcach 
w dniach 3-4 czerwca 1983 r, w Cedzynie k.Kielc. Na sympozjum, 
które zgromadziło ponad stu uczestników, wygłoszono pięćdzie
siąt referatów i komunikatów oraz sformułowano dużo interesu
jących wniosków, Sympozjum to nie pozostawiło cienia wątpliwo
ści, iż problematyka szeroko pojętej twórczości również w na
szym kraju jest bardzo aktualna, posiada duże znaczenie nauko
wo-społeczne, zawiera wiele interesujących, a jednocześnie kon
trowersyjnych i trudnych - zarówno w aspekcie teoretycznym,jak 
i badawczym, a przede wszystkim w zakresie praktycznej reali
zacji - ideałów i postulatów. Kierując się przekonaniem,że re
alizacja nowych zadań, jakie stawia przed nami epoka „odkryw
ców i wynalazców", jest niemożliwa bez wymiany poglądów, zakwa
lifikowaliśmy do druku w obu tomach „Kieleckich Studiów Psycho
logicznych" wszystkie referaty odpowiadające podstawowym wymo
gom formalnym.

Tom 1. „Studiów" nosi tytuł „Ogólne problemy psychologii 
twórczości". Zgodnie z tytułem znalazły się tu artykuły podej
mujące problemy ogólne, odnoszące się do różnych form aktywno
ści twórczej, natomiast w tomie 2* omawiane będą zagadnienia 
dotyczące poszczególnych rodzajów /artystyczna, naukowo-techni
czna/ czy aspektów /pedagogiczny, kliniczny/ twórczości.

Tom niniejszy zawiera cztery działy,z których pierwszy po
święcony jest metodom i technikom badania aktywności twórczej. 
Czytelnik znajdzie tu artykuł nieodżałowanej pamięci Profesora



Stanisława Gerstmanna o aktywności twórczej i możliwości jej 
badania za pomocą metody monografii psychologicznej, W dziale 
tym znalazły się również trzy inne artykuły: przegląd niektó
rych nowych propozycji metod i technik diagnostycznych dokona
ny przez niżej podpisanego, D. Turskiej i J. Wilczyńskiej pre
zentacja skali do badania wartości młodzieży oraz artykuł J. 
Młodkowskiego na temat możliwości wykorzystania okulografii.

W drugim dziale znalazły się artykuły dotyczące różnych a- 
spektów osobowości jednostek twórczych, a mianowicie: H. Dłu
gosz o konwergentykach i dywergentykach, B. Braun na temat zwią
zku autonomii psychologicznej z twórczością, E, Różańskiej - o 
samoocenie uczniów uzdolnionych twórczo oraz E. Lisowskiej na 
temat uczniów leworęcznych i ich intuicyjności.

Trzeci dział niniejszego tomu poświęcony jest rozwojowym ar 
spektom zdolności i postaw twórczych. Znajdziemy tu dwa powią
zane ze sobą artykuły, a mianowicie H. Długosz i niżej podpi
sanego.

W ostatnim dziale przedstawiliśmy sylwetkę tragicznie zmar- 
łego Profesora Stanisława Gerstmanna.

Autorami artykułów zamieszczonych w tomie 1# »Kieleckich 
Studiów Psychologicznych” są zarówno pracownicy Katedry Psycho- 
logii WSP w Kielcach, jak i pracownicy innych instytucji, któ
rzy brali czynny udział we wspomnianym sympozjum. W stosunku 
do tych ostatnich obok nazwiska Autora wskazujemy również naz
wę instytucji, w której pracowali przygotowując swoje referaty 
i artykuły, natomiast nie czynimy tego w odniesieniu do Auto
rów związanych formalnie z naszą Katedrą.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Redagując pracę zbio
rową poświęconą twórczości odstąpiliśmy od rygorystycznego for
malnego ujednolicenia wszystkich prac, pozostawiając Autorom 
spory margines swobody.

Wyrażam przekonanie, że zamieszczone w tym zbiorze artyku
ły nie tylko zainteresują Czytelników, ale również zachęcą do 
własnej aktywności twórczej w poszukiwaniu nowych rozwiązań w 
różnych dziedzinach teorii i praktyki.
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