W dniach 17-18 maja w Zachodnim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła
się Konferencja: „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska – warianty biografii pedagogicznych”.
2 dni wypełnione prezentacjami, warsztatami, spotkania autorskimi i wieloma rozmowami
kuluarowymi o dwóch ważnych dla społeczeństwa postaciach, a w tym o przyczynach łaskawszej
naszej pamięci dla Starego Doktora....

Organizatorzy pisali:
Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół wątków
i pojęć związanych – z jednej strony – z historycznymi oraz współczesnymi teoriami
pedagogicznymi, a z drugiej strony – skoncentrowanie debaty nad auto/biografiami
pedagogicznymi osób, których teorie i praktyki wyrastają z doświadczeń dwudziestolecia
międzywojennego. Nie znaczy to mimo wszystko, że chcemy prowadzić konferencyjne
rozważania w czasie przeszłym. Proponujemy zatem i przegląd funkcjonujących
na przestrzeni XX wieku teorii pedagogicznych, i powrót do auto/biografii głównych
bohaterów (Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej), ale także namysł nad tym, jak ich
życiorysy i założenia pedagogiczne funkcjonują dzisiaj – zarówno w refleksji akademickiej,
jak i w szkolnej codzienności.
Wystąpienia konferencyjne chcielibyśmy zawęzić do trzech kategorii. Są to: „narracje”, „idee”
i „(nie)pamięci”, które dają szansę na podjęcie poszczególnych zagadnień z punktu widzenia
pedagogiki i nauk filologicznych. Chodzi nam wszak również o to, żeby rozwijać dialog
i wypracowywać języki debaty naukowej między różnymi dziedzinami z pola humanistyki.
Z takiego przeświadczenia wynika udział wszystkich podmiotów współorganizujących
konferencję – łączymy tym samym pola pedagogiki, literaturoznawstwa i doskonalenia
nauczycieli. To, co spaja te dziedziny, to między innymi współczesny auto/biografizm –
po pierwsze, jako namysł historycznoliteracki i teoretycznoliteracki, po drugie, jako pewna
praktyka pisania (z pogranicza beletrystyki i literatury faktu), która daje pogląd na życiorysy
nauczycieli, pedagogów, osób związanych z edukacją.

PROGRAM
17 maja, DZIEŃ PIERWSZY

0.30–10.45
10.45–11.15
11.15–11.45

Otwarcie konferencji

Edukacja. Wokół spraw ludzkich, dr hab. Anna Murawska, prof. US (Uniwersytet
Szczeciński)

„Dobre życie”. Literatura i pedagogika, dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
(Uniwersytet Szczeciński)

11.45–12.05

12.05–12.25

Przerwa

„Przestańmy być pasożytami zasłużonych…; na życiu ich, jak na trupie,
uczmy się anatomii własnego…”, Marta Ciesielska (Korczakianum – Pracownia
Muzeum Warszawy; Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)

12.25–12.45

Prezentacja projektu wystawy „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie
odzyskania niepodległości”, Anna Czerwińska (Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN)

12.45–13.00

Przerwa

Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Dyskusja
13.00–14.30

14.30–15.30

redakcyjnaZachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”
(Barbara Janina Sochal, Marta Ciesielska, dr Sławomir Iwasiów, dr Maciej Duda, Piotr
Lachowicz, Natalia Cybort-Zioło)
Przerwa

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
sala im. Prof. Henryka Markiewicza

15.30–17.00

17.00–17.15

Dyskusja panelowa
Moderatorka: prof. dr hab. Inga Iwasiów (Polskie Towarzystwo Autobiograficzne)
Uczestniczki:
Marta Ciesielska (Korczakianum – Pracownia Muzeum Warszawy; Polskie
Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)
Magdalena Kicińska, autorka książki Pani Stefa
Przerwa
Spotkanie z dr. Maciejem Dudą, autorem książki Emancypanci

17.15–18.45

i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej
połowie XIX i na początki XX wieku
Prowadzenie: Piotr Lachowicz (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli)

18 maja, DZIEŃ DRUGI

10.00–10.30

10.30–12.00

Otwarcie drugiego dnia konferencji / koncert zespołu Superwataha ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Goleniowie
Sesja I: Narracje
Moderator: dr Sławomir Iwasiów (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli)



mgr Monika Lach (Uniwersytet Rzeszowski) Janusz Korczak – życie

i pedagogiczne dokonania

12.00–12.15



dr Bożena Wojnowska (Instytut Badań Literackich), Środowisko rodzinne



Janusza Korczaka a problem Innego: Żydzi, lud, dziecko
mgr Marlena Sęczek (Instytut Badań Literackich), Postać ojca w biografii
Janusza Korczaka

Przerwa
Sesja II: Idee
Moderatorka: mgr Barbara Janina Sochal (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza
Korczaka)


12.15–14.10





14.10–14.45

dr Urszula Kazubowska (Uniwersytet Szczeciński), System opiekuńczo-

wychowawczy Janusza Korczaka w kontekście współczesnego wychowania
dzieci i młodzieży
Agnieszka Rojczyk, Justyna Wendlocha (Uniwersytet Śląski), Realizacja
polityki Janusza Korczaka na przykładzie funkcjonowania współczesnych
placówek wsparcia dziennego
mgr Anna Śledziewska (Uniwersytet w Białymstoku), Idee Janusza
Korczaka w kontekście IV filarów edukacji przedstawionych w raporcie
„Edukacja. Jest w niej ukryty skarb”.

Przerwa
Sesja III: Niepamięci
Moderatorka: mgr Natalia Cybort-Zioło (Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli)


13.00–14.30



mgr Elżbieta Rogalska (Uniwersytet Szczeciński), Pedagogika milczenia

w odniesieniu do zjawiska „kącików ciszy” w szkołach a poglądy Janusza
Korczaka
mgr Julia M. Karapuda (Uniwersytet Szczeciński), Henryk Rowid, czyli
Naftali Herz Kanarek – uniwersalność rowidowskich idei pedagogicznych
dr Sławomir Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), Wyjście z cienia. „Pani
Stefa” Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
Więcej informacji:
http://zcdn.edu.pl/konferencje/korczak-wilczynska/#1518619675086-3706c43c-58e6
Zobacz zdjęcia

