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Program Ramowy 

 

15.10.2018 r. (poniedziałek) 

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników konferencji 

9.30 – 10.00 Otwarcie konferencji 

10.00 – 11.30 Sesja plenarna (pierwsza) 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 13.30 Panel dyskusyjny: Nowy człowiek (homo sovieticus) – (zapomniany) klucz  

                                                          do zrozumienia wyborów i podziałów wśród współczesnych Polaków? 

 

13.30 – 14.30 Obiad 

14.30 – 15.30 Sesja plenarna (druga) 

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa 

16.00 – 18.30 Obrady w sekcjach 

19.15 – Uroczysta kolacja 

 

 

16.10.2018 r. (wtorek)  

9.00 – 10.00 Sesja plenarna (trzecia) 

10.00 – 11.30 Panele dyskusyjne:  

                   1. Pedagogika polska dziś… 

                   2. Metamorfozy wychowania.  

                       Od współczesnych narracji do pluralistycznego indywidualizmu 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 14.00 Obrady w sekcjach 

14.00 – 14.15 Zamknięcie konferencji 

14.15 – 15.15 Obiad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowy Program Konferencji 

 

15.10.2018 r. (poniedziałek) 

9.30 – 10.00 Przywitanie uczestników konferencji  

                       Otwarcie konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  

                                                                            dra hab. Jerzego Gwizdałę, prof. nadzwyczajnego  

                       Wystąpienia: Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG 

                                                         dra hab. Tadeusza Dmochowskiego, prof. nadzwyczajnego 

                                                        Wiceprezydenta Miasta Gdańska  

                                                         Piotra Kowalczuka  

 

10.00 – 11.30 Sesja plenarna (pierwsza): Jubileusz 60-lecia pedagogiki gdańskiej  

10.00 – 10.30 Prof. dr hab. Romuald Grzybowski (UG) 

                         Pedagogika gdańska w sześćdziesięcioleciu swego istnienia. Spojrzenie (raczej) obiektywizujące 

10.30 – 11.00 Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ),  

                         Pedagogika gdańska… z innej perspektywy 

11.00 – 11.30 Pedagogika gdańska jako osobiste doświadczenie. Refleksje dawnych studentów i pracowników 

  

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00 – 13.30 Panel dyskusyjny:  Nowy człowiek (homo sovieticus)  
                                                              – (zapomniany) klucz do zrozumienia współczesnych Polaków?  
 
                       Prowadzący: prof. dr hab. Romuald Grzybowski (UG) 

                           Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Wiesław Theiss (APS) 

            prof. dr hab. Tadeusz Pilch (UW) 

                                                                    prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ) 

                                                                    prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG) 

13.30 – 14.30 Obiad 

 

14.30 – 15:30 Sesja plenarna (druga) 

14.30 – 14.50 Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ),  

                         Krytyka ideologii totalitarnych w pismach polskich humanistów 20-lecia międzywojennego 

14.50 – 15.10 Prof. dr  hab. Sławomir Sztobryn (ATH w Bielsku Białej),  

                         Wolność nauki (dyscypliny pedagogiki) w kontekście przesłania tradycji i oczekiwań przyszłości 

15.10 – 15.30 Prof. dr Irina Manokha (East European Institute of Psychology, Kiev, Ukraine),  

                           Modern education in Ukraine and in the world: current trends and prospects  

 

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa 



 

16.00 – 18.30                                                     Obrady w sekcjach 

 

Sekcja pierwsza: Pedagogiczne dyskursy przeszłości 

Moderatorzy: dr hab., prof. UP Katarzyna Dormus; dr hab., prof. UMK Agnieszka Wałęga 

Dr hab., prof. UP Katarzyna Dormus (UP), Wkład kobiet w powstanie i rozwój żeńskiego szkolnictwa ogólnokształcącego  

                                                                             w Polsce w XIX i  XX wieku 

Dr hab., prof. UMK Agnieszka Wałęga (UMK), Polskie dziedzictwo edukacyjne w przekazie „Szkoły” (1868-1939) 

Dr hab., prof. UWr Barbara Jędrychowska (UWr), dr Anna Haratyk (UWr), dr Mirosław Piwowarczyk (UWr),  

       Dzieciństwo i młodość urodzonych w niewoli. Trzy pokolenia rodziny kresowej w drodze do niepodległości 

Dr Beata Topij-Stempińska (AIK), Obraz rodziny w literaturze wspomnieniowej uczniów szkoły w Chyrowie 

Dr Jan Ryś (UP), Gdańszczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Stefan Zachariasz Pawlicki (1839-1916)  

                               jako rektor Uniwersytetu 

Dr Paweł Śpica (UG), Stan badań nad edukacją w Prusach Zachodnich w latach 1848-1920  

Dr Andrzej Kołakowski (UG),  

           Treści wychowawcze na łamach polskich czasopism nacjonalistycznych w okresie II wojny światowej 

Dr Agnieszka Małek (UMCS), Obraz dziecka w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1989 

Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel-Lipowa: głos w dyskusji 

 

Sekcja druga: Dziedzictwo pedagogiki II Rzeczypospolitej  

Moderatorzy: prof. dr hab. Wiesław Jamrożek; prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak 

Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM), prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (UG),  

         Dorobek edukacyjny Drugiej Rzeczypospolitej – próba bilansu 

Prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński (UHPJD),  

         Wielokulturowe środowisko studenckie Lwowa – kontrowersje, konflikty i koegzystencja w latach 1918-1939 

 Prof. nadzw. AIK, dr hab. Witold Chmielewski (AIK),  

          Prof. Tadeusz  Sulimirski  organizator szkolnictwa polskiego na obczyźnie w latach czterdziestych XX w. 

Dr Mirosław Łapot (UHPJD), Kształcenie nauczycieli we Lwowie po reformie jędrzejewiczowskiej 

Dr Katarzyna Zalas, (UHPJD), Formy i metody wdrażania koncepcji wychowawczych w szkołach powszechnych Drugiej 

Rzeczypospolitej 

Dr Agnieszka Suplicka (UwB), Udział nauczycieli w inicjatywach dokształcających w okresie międzywojennym 

Dr hab., prof. US Elżbieta Magiera (US), Program szkolnego ruchu krajoznawczego w Polsce okresu międzywojennego 

Dr hab., prof. nadzw. UŁ Beata Szczepańska (UŁ),  

          „O zdrowie młodego pokolenia” – szkoła jako obszar edukacji zdrowotnej w Drugiej Rzeczypospolitej 

Dr Joanna Sosnowska (UŁ), Kwestie wychowawcze i edukacyjne na półkoloniach letnich w Łodzi w okresie międzywojennym  

 

 

 

 

 

 



 

 

Sekcja trzecia: Wokół dziedzictwa edukacyjnego PRL-u  

Moderatorzy: prof. dr hab. Adam Massalski; dr hab., prof. UAM Justyna Gulczyńska 

Prof. dr hab. Adam Massalski (UJK),  

        Zabiegi władz PRL-u zmierzające do zniewolenia harcerstwa (w świetle leksykonu harcerstwa) 

Prof. dr hab., Eleonora Sapia-Drewniak (UO),  

        Sytuacja nauczycieli na Śląsku Opolskim w okresie powojennym w latach 1945-1950 

Dr hab., prof. UAM Justyna Gulczyńska (UAM), (Nie)zależność szkoły w przełomowych dziejach Polski  – przykład reaktywacji  

        szkoły średniej ogólnokształcącej w Poznaniu w odmiennych kontekstach ideowo-politycznych 1918 i 1945 roku  

Dr hab., prof. US Joanna Król (US), Mechanizmy socjalizacji w młodzieżowych organizacjach politycznych okresu PRL-u 

Dr Ryszard Ślęczka (UP), Szkolnictwo zawodowe PRL w procesie zmian czy zniewolenia politycznego? 

Dr Izabela Wrona-Meryk (UHPJD),  

        Indoktrynacja środowiska nauczycielskiego w szkołach zawodowych w Częstochowie w latach PRL-u 

Dr Elżbieta Gorloff (UG), Doskonalenie nauczycieli w latach 60. XX wieku – gdański  eksperyment oświatowy 

Dr Teresa Gumuła (UJK), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” (1947-2017) – jego twórcy i współpracownicy 

Mgr Justyna Mrozek (UAM),  

        „Pomożemy z całych sił, żeby Plan na czas był” – wątki ideologiczne w czasopiśmie dla dzieci „Płomyczek” w okresie PRL-u 

 

 

Sekcja czwarta: Pedagogiczne zmagania ze współczesnością 

Moderatorzy: prof. dr hab. Ewa Filipiak; prof. dr hab. Elżbieta Łuczak 

Prof. dr hab. Ewa Filipiak (UKW),  

          Badanie potencjału możliwości uczenia się dzieci – eksperyment nauczający (metoda mikrogenetyczna) 

Prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz (UG),  

          Socjalizacja, wychowanie, technologie komunikacyjne –  dzieci i rodzice w kulturze cyfrowej  

Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak (UWM), Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego – nowymi wyzwaniami edukacyjnymi 

Dr Marta Rukat (UWM), Cyberprzestrzeń – pułapka dla ucznia czy rodzica? 

Dr Joanna Godawa (UŚ), Pedagogika miejsca. Równoważenie technologii i natury w świecie współczesnych dzieci.  

                                             Rozwój. Arteterapia. Edukacja. Niepełnosprawność. 

Dr Anna Mazurowska (UAM), Konstruowanie przyszłości dzieci z prywatnych szkół podstawowych  

                                                       – kilka refleksji z perspektywy rodziców 

Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska (UG), (Po)wolność w edukacji domowej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sekcja piąta: Pedagogika jako (nie)możliwość (nie)wolności  

Moderatorzy: dr hab. Jan Papież, prof. nadzw.; dr Małgorzata Cackowska 

Dr Piotr Bauć (UG), Metamorfozy wychowania. Zastosowanie społeczno-regulacyjnej teorii kultury  

                                    w analizie przemian wychowania od wspólnotowych narracji do pluralistycznego indywidualizmu 

Dr Marzena Chrost (AIK), Refleksyjność jako proces samopoznania i autokorekty   

Dr Jarosław Marzec, Integrowanie pola ,,integralnej edukacji” 

Dr Małgorzata Cackowska (UG), Polskie odmiany „czarnej pedagogiki” na przykładzie obecności i znaczenia  

                                                          „Złotej różdżki” Hoffmana od końca XIX w. po współczesność  

Dr hab. Jan Papież, prof. nadzw. (UG), Wyrównywanie startu szkolnego w mieście i na wsi; raport z badań zbiorowych   

                                                                     R. Miller - interpretacje po 40 latach w rozwoju animacji społeczno-kulturalnej w Polsce  

Dr Marcin Welenc (UG), Pionierzy edukacji seksualnej w Polsce 

Dr Aldona Molesztak (UKW), Otwartość na doświadczenia życiowe u dorosłych kobiet i mężczyzn – komunikat z badań 

 

 

Sekcja szósta: Pedagogika obcych - obcość w pedagogice 

Moderatorzy: dr hab., prof. ASW Zdzisław Aleksander; dr Joanna Iza Belzyt 

Dr hab., prof. ASW Zdzisław Aleksander (ASW), O konieczności  i  trudach dialogowego bycia seniorów i młodych 

Dr Helena Liwo (ASW), W stronę dialogu z „Innym” – konteksty surdopedagogiczne 

Dr Joanna Iza Belzyt (UG), Inny/Obcy a konflikt – fenomen wzajemnych zależności 

Dr Alicja Komorowska-Zielony (UG), Ten, ta, to, obcy – różnice kulturowe jako kontekst edukacyjny  

                                                                   na przykładzie programu Hanza w edukacji 

Dr Izabella Kaiser (UAM), Wolność i swoboda a rozwój dziecka niepełnosprawnego intelektualnie  

                                               z perspektywy pedagogiki Marii Montessori 

Dr Sabina Pawlik (UŚ), Ruch samorzeczników we Spektrum Zaburzeń Autystycznych w Polsce 

Dr Marta Jurczyk (UG), Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną  

                                          w przestrzeni zainteresowań gdańskiej pedagogiki specjalnej - transgresje i przemieszczenia 

 

 

19.15 Uroczysta kolacja 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16. 10. 2018 r. (wtorek) 

 

 

9.00-10.00 Sesja plenarna (trzecia) 

9.00-9.20   Prof. dr hab. Elwira Kryńska (UwB),  

                    Tragiczny los matek i dzieci – egzemplifikacja powojennego zniewolenia Polski (1945 -1956)  

9.20-9.40   Prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski (AIK),  

                    O pedagogicznych problemach różnorodności patriotyzmu  

9.40-10.00 Prof. dr hab. Roman Leppert (UKW),  

                    Gdańska pedagogika ogólna  

 

10.00-11.30 Otwarte panele dyskusyjne:  

                   1. Pedagogika polska dziś… Na kanwie referatu prof. dr hab. Marii Mendel (UG) 

                       i prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka (UG), Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka.  

                                                                                                 Wokół wychowującego państwa Prawa i Sprawiedliwości 

 

                   2. Metamorfozy wychowania. Od współczesnych narracji do pluralistycznego indywidualizmu 

                      Prowadzący: dr Małgorzata Obrycka (AP w Słupsku), dr Anna Majer (AWFiS w Gdańsku), 

                                              dr Szymon Dąbrowski (AP w Słupsku), dr Helena Liwo (ASW)  

 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

 

 

12.00-14.00                                                      Obrady w sekcjach 

 

 

Sekcja siódma: Pedagogiczne dyskursy nauczycielskie  

Moderatorzy: dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. nadzw.; dr hab. Jolanta Kruk, prof. nadzw. 

Dr Jolanta Szablicka-Żak (UWr), Niepokorni mistrzowie. Rola Mirosławy Chamcówny w kształtowaniu postaw uczniów 

Dr Joanna Doroszuk (UG),  

          Działalność naukowa Haliny Borzyszkowskiej w perspektywie przemian paradygmatycznych w pedagogice specjalnej  

Dr Marek Matyjewicz (UWM), Znaczenie myśli pedagogicznej Profesora Jana Żebrowskiego 

Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. nadzw. (UJ),  

          W poszukiwaniu śladów zmiany paradygmatycznej „from teaching to learning” w dydaktyce akademickiej 

Dr hab. Jolanta Kruk, prof. nadzw. (WSB), Kategorie dydaktyczne w badaniach nad edukacją muzealną 

Dr Anna Szkolak-Stępień (UP),  

          Oczekiwane kompetencje profesjonalne nauczyciela wczesnej edukacji – proces wyłaniania się teorii ugruntowanej 

Dr Renata Góralska (UŁ), Praca emocjonalna nauczyciela w perspektywie budowania kultury szkoły 

 



 
 

Sekcja ósma: Edukacja międzykulturowa  

Moderatorzy: dr hab., prof. UAm Tomasz Gmerek; dr hab., prof. AMW Lidia Burzyńska-Wentland 

Dr hab., prof. AMW Lidia Burzyńska-Wentland (AMW), Wpływ przełomów politycznych w okresie PRL-u  

          i transformacji ustrojowej  na działalność kulturalno-oświatową i społeczną mniejszości narodowych i etnicznych 

Dr hab., prof. UAM Tomasz Gmerek (UAM), Ideologia apartheidu a nierówności rasowe w szkolnictwie RPA 

Dr Dorota Jaworska (UG), Edukacja międzykulturowa – miedzy teorią, prawem i praktyką 

Dr Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz (UWM),  

          Edukacja międzykulturowa jako sposób kształcenia świadomego „obywatela wielu kultur” 

Dr Celina Czech-Włodarczyk (UAM), Wyrównywanie szans edukacyjnych przedstawicieli ludności rdzennej  

          poprzez programy wczesnej edukacji i opieki w Kanadzie 

Dr Piotr Kowzan (UG), mgr Dominik Krzymiński (Stowarzyszenie „Na Styku”),  

           Będąc Na Styku: Od edukacji międzykulturowej do edukacji globalnej  

 

 

Sekcja dziewiąta: Pedagogika resocjalizacyjna – człowiek zagubiony i odnaleziony… 

Moderatorzy: dr hab. Robert Opora, prof. nadzw.; dr hab. Justyna Siemionow, prof. nadzw. 

Dr hab. Robert Opora, prof. nadzw. (UG), System pedagogiki resocjalizacyjnej w ujęciu prof. dr hab. Henryka Machela 

Dr Lidia Pustkowiak (ŁSW),  

           Niepełnosprawni w zakładach karnych w Polsce. Zaburzenia zachowania. Oddziaływania resocjalizacyjne   

Dr Joanna Moleda (APS), Doświadczenia socjalizacyjne wiktymizowanych nieletnich 

Dr Joanna Żeromska-Charlińska (UWM), Biografia edukacyjna kobiety byłej skazanej 

Dr Katarzyna Nawrocka (APS), Aspiracje edukacyjne kobiet pozbawionych wolności 

Dr Monika Badowska-Hodyr (UR),  

           Rodzina a poczucie sensu życia z perspektywy mężczyzn odbywających kary 25 lat pozbawienia wolności 

 

14.00-14.15 Zamknięcie konferencji 

14.15-15.15 Obiad 

 

 


