
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska –  

starość i umieranie – dziecko i wychowanie” 

 
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Wydział Nauk Społecznych   

i Technicznych – Studenckie Koło Naukowe „Warsztaty 

Korczakowskie”) przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia im. 

Janusza Korczaka oraz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 

zorganizowała 16 października 2019 roku Ogólnopolską Konferencję 

Naukową „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie 

– dziecko i wychowanie”.  

 

Konferencja została objęta Patronatem honorowym przez: Przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

Prezydenta  Miasta Włocławek. 

Program konferencji skierowany był do środowisk związanych z edukacją, opieką                   

i wychowaniem, seniorów i młodzieży. 

Konferencja jest kontynuacją cyklu ogólnopolskich spotkań organizowanych przez Kujawską 

Szkołę Wyższą zarówno we Włocławku jak i w Toruniu od 2002 roku (2002 – Włocławek, 

2003 – Toruń, 2008 – Włocławek, 2012 – Włocławek/Toruń, 2015 – Włocławek). Każde z 

tych spotkań poświęcone było innej problematyce nawiązującej do idei humanistycznych 

Janusza Korczaka i pedagogii Stefanii Wilczyńskiej. Obecną konferencją, jak sugeruje już sam 

tytuł, organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na rolę osób w wieku senioralnym w wychowaniu 

młodego pokolenia oraz zjawisko śmierci (odchodzenia) - pedagogiczne tabu (z nielicznymi 

wyjątkami). 

 

Po otwarciu konferencji i wystąpieniu Gości obrady rozpoczęły wspomnienia o Pani Profesor 

Jadwidze Bińczyckiej, którą pożegnaliśmy 27 sierpnia bieżącego roku (Barbara Janina Sochal, 

przewodnicząca Polskiego stowarzyszenia im. Janusza Korczaka). Przygotowane na 

konferencję referaty poruszały m.in. tematykę:  starości i umierania w koncepcji opiekuńczo-

wychowawczej Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej (dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. 

KSW), dziecka w personalizacji świata dorosłych według Janusza Korczaka (ks. prof. dr hab. 

Adam Solak), pracy jako wartości w koncepcji opiekuńczo – wychowawczej Janusza Korczaka 

(prof. dr hab. Ryszard Parzęcki) oraz językowych i literackich obrazów dzieciństwa i starości 

w pisarstwie Janusza Korczaka (dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW). Wystąpienia 

referentów poprzedzane były czytaniem fragmentów dzieł Janusza Korczaka przez studentów 

Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”. 

Przygotowane na konferencję referaty zostaną zebrane i wydane w materiałach 

pokonferencyjnych  

 

Podczas konferencji wręczone zostały statuetki Honorowego Członka Studenckiego Koła 

Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” Piotrowi Całbeckiemu, Marszałkowi Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego, prof. Januszowi Kowalewskiemu, Dyrektorowi Regionalnego 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz prof. Stanisławowi Kunikowskiemu, Rektorowi 

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 



 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i własnym pięknie dziękuję za 

zaproszenie do współpracy przy organizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

poświęconej tak trudnej, a jakże ważnej dla naszego życia problematyce starości i umierania. 

 

Barbara Janina Sochal 

Przewodnicząca PSK 

 

 

Galeria 

https://photos.app.goo.gl/z9XTwZ7KzqwP8S9FA

