
WPROWADZENIE

W roku 2017 profesor Władysław Jacek Paluchowski obchodzi jubile-
usz siedemdziesięciolecia urodzin oraz czterdziestosiedmiolecia działalności 
naukowej. Z tej okazji oddajemy w ręce Czytelników zbiór wybranych prac 
Profesora, autorytetu w zakresie teorii, praktyki i dydaktyki diagnozy psy-
chologicznej, badacza oraz nauczyciela wielu pokoleń psychologów. Księga 
jubileuszowa, poza charakterem okolicznościowym i wyrazem uhonorowania 
w środowisku akademickim, stanowi jednocześnie próbę pokazania oddziały-
wania myśli i refleksji Jubilata.

Prace umieszczone w niniejszym tomie powstawały na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat1. Większość z nich dotyczy problematyki diagnozy psychologicz-
nej, ujmowanej z kilku różnych punktów widzenia: poczynając od perspekty-
wy najogólniejszych założeń o charakterze metodologicznym, po spojrzenie 
psychologa-praktyka. Znalazły się tu również teksty poświęcone problema-
tyce szczególnie bliskiej Profesorowi, a mianowicie kształcenia diagnostów 
i związkom między psychologią o charakterze akademickim a praktyką psy-
chologiczną. Czytelnik znajdzie też w zbiorze prace poświęcone zagadnieniom 
o charakterze metodologicznym, przede wszystkim porównaniom różnych 
aspektów metod ilościowych i jakościowych. Wszystkie teksty są wyrazem 
długoletnich pasji badawczych Profesora, jego zainteresowania zarówno teo-
retycznymi fundamentami diagnozy, jak i wszelkimi aspektami jej praktycznej 
realizacji. Wszystkie one zasługują na ponowne przedstawienie szerokiemu 
gronu odbiorców, do czego jubileusz jest znakomitą okazją.

Ale w tym jubileuszowym tomie Czytelnik znajdzie coś jeszcze: rozmowę, 
jaką z Jubilatem przeprowadziła prof. Krystyna Drat-Ruszczak. Od (nieoczy-
wistego!) wyboru studiów psychologicznych po kierowanie Zakładem Psycho-
logii Ogólnej i Psychodiagnostyki w Instytucie Psychologii UAM, od cyberne-
tyki po adaptację testu osobowości MMPI, od pracy diagnostycznej w szpitalu 

1 Artykuły i fragmenty książek zamieszczone w tym zbiorze zostały wybrane przez Autora 
spośród tekstów opublikowanych w latach 1980–2015. Wydawcom pierwodruków dziękujemy 
za wyrażenie zgody na publikację prac.
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wojskowym po refleksję metodologiczną – tematy poruszane w tej rozmowie 
są dobitnym świadectwem niespożytej aktywności Profesora i jego zaciekawie-
nia wszystkim, co przed powierzchownym spojrzeniem ukryte.

Mamy nadzieję, że w tym niespiesznym dialogu zobaczą Państwo Pro-
fesora nie tylko jako zaangażowanego w praktykę psychologiczną świetnego 
naukowca, ale też człowieka z poczuciem humoru, twórczo inspirującego, 
życzliwie krytykującego, pełnego zdystansowanej życzliwości do świata i ludzi, 
których przyszło mu w życiu spotkać.

 Elżbieta Hornowska, Mariusz Urbański


