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 Zak ad Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Bada  oraz Zak ad Pedagogiki Spo ecznej 

i Edukacji Mi dzykulturowej cieszy skiego Wydzia u Etnologii i Nauk o Eduka-

cji Uniwersytetu l skiego zorganizowa y mi dzynarodow  konferencj  naukow . 

Wspó organizatorami by a Wy sza Szko a Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowa-

rzyszenie Wspierania Edukacji Mi dzykulturowej oraz Centrum Pedagogiczne dla 

Polskiego Szkolnictwa Narodowo ciowego w Czeskim Cieszynie.

Spotkanie rozpocz to w Ratuszu Miejskim w Cieszynie, gdzie zebranych powita  

Burmistrz Cieszyna mgr in . Mieczys aw Szczurek. W imieniu Komitetu Naukowego 

Konferencji g os zabra  prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki, w adze uczelni reprezen-

towali Dziekan Wydzia u Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie dr hab. prof. U  

Zenon Gajdzica oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji WEiNoE w Cieszynie 

dr hab. prof. U  Urszula Szu cik. Po uroczystym otwarciu konferencji nast pi a me-

rytoryczna cz  obrad.

To szczególne wydarzenie naukowe by o kontynuacj  rozwa a  podejmowanych 

na poprzednich konferencjach. Tym razem g ównym obszarem dyskusji uczyniono 

zagadnienia ycia duchowego dzieci, m odzie y i doros ych funkcjonuj cych w ro-

dowiskach zró nicowanych kulturowo, jak równie  konteksty teoretyczne pedagogi-

ki mi dzykulturowej i problemy praktyki o wiatowej. Skoncentrowano si  na kilku 

obszarach tematycznych – sferach kluczowych dla ycia duchowego jednostek, grup 

i spo eczno ci w warunkach wielokulturowo ci, a mianowicie na: warto ciach i aspira-

cjach; religii i tolerancji relig  nej; kontaktach z Innym i inno ci ; szansach i barierach 

pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowo ci oraz na teoretycznym i metodolo-

gicznym podej ciu do kwestii edukacji w rodowiskach zró nicowanych kulturowo.

Merytoryczny program konferencji realizowany by  przez trzy dni. Odby y si  

cztery sesje naukowe. Wymieniano pogl dy, dyskutowano, wspólnie formu owano 

wnioski, tezy i sugestie badawcze. W drugim dniu obrad mia a miejsce wystawa 
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posterów.  W tegorocznej konferencji wyj tkowe by o nie tylko tradycyjne ju  uczest-

nictwo przedstawicieli wiod cych o rodków naukowych z Polski, ale równie  go ci 

zagranicznych z Czech (Univerzita Tomáše Bati ve Zlín ), Niemiec (Freie Universität 

Berlin), S owacji (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) i Ukrainy (K  owski Uni-

wersytet im. Borysa Grinczenki). Zapewniono opraw  kulturaln  spotkania – koncert 

Orkiestry Salonowej, spektakl teatralny T šínské divadlo – Scena Polska w Czeskim 

Cieszynie. W drugim dniu konferencji odby a si  tak e sesja wyjazdowa „Duchowe 

i materialne dziedzictwo kulturowe l ska Cieszy skiego”.

Moderowanie pierwszej cz ci spotkania („Warto ci i aspiracje oraz religia i to-

lerancja relig  na w rodowiskach zró nicowanych kulturowo”) – odbywaj cej si  

w cieszy skim Ratuszu – powierzono prof. zw. dr. hab. Zenonowi Jasi skiemu, doc. 

PhDr., PhD Jaroslavowi Balvinowi, dr. hab. prof. UMCS Dariuszowi Kubinowskiemu 

oraz dr hab. prof. UMK Marcie M. Urli skiej. Podczas tej cz ci spotkania naukowego 

wys uchano wyst pienia prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht (Uniwersytet l ski), 

które dotyczy o miejsca wychowania w rozwoju duchowo ci wspó czesnego cz owie-

ka. Nast pnie dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet l ski) podj  problematyk  

warto ci ponadkulturowych (prawdy, dobra i pi kna) w kontek cie zró nicowania 

relig  nego i pluralizmu wiatopogl dowego, wskazuj c na edukacj  mi dzykultu-

row  jako wiczenie duchowe. W tej cz ci obrad wyst pi  prof. zw. dr hab. Jerzy 

Nikitorowicz (Uniwersytet w Bia ymstoku). Omówi  sztuk  duchowo ci na przyk a-

dzie Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Bia ymstoku (Festiwalu 

piewaj cej Duszy). W kolejnym referacie dr hab. Dorota Misiejuk (Uniwersytet 

w Bia ymstoku) podj a tematyk  do wiadczenia kulturowego jednostki w odniesie-

niu do kategorii tradycji, próbuj c odpowiedzie  na pytanie, czy mo liwy jest przekaz 

wielokulturowy?

W dalszej cz ci spotkania kontynuowano rozwa ania na temat zaproponowa-

nej w sesji problematyki. Dr hab. prof. UwB Miros aw Sobecki (Uniwersytet w Bia-

ymstoku) przedstawi  dwa rodzaje zaanga owania relig  nego i ich konsekwencje 

dla edukacji mi dzykulturowej, mówi c o duchowo ci i kompetencjach w sferze 

semiotycznej. Dr Jolanta Muszy ska (Uniwersytet w Bia ymstoku) w swoim refe-

racie uwzgl dni a znaczenie religii w relacjach spo ecznych mieszka ców pó noc-

no-wschodniego pogranicza Polski. Nast pnie jeden z zagranicznych go ci, asoc. 

prof. PhD., DrSc Hristo Kyuchukov (Freie Universität Berlin, Niemcy) podj  pro-

blem kompetencji j zykowych dzieci romskich, prezentuj c badania zespo u, którym 

kieruje. Na zako czenie tego dnia obrad prof. Zenon Jasi ski (Uniwersytet Opolski) 

przedstawi  oczekiwania rodowisk zró nicowanych kulturowo wobec nauczycieli.

Podczas drugiej – ustro skiej – sesji naukowej („Kontakty z Innym i inno ci  jako 

warto  w warunkach wielokulturowo ci”) prowadzonej przez dr hab. prof. SGGW 

Krystyn  M. B eszy sk , prof. Jerzego Nikitorowicza, dr hab. Miros awa Sobeckie-

go oraz prof. dr hab. Ludmi  L. Choru , jako pierwszy g os zabra  dr hab. Dariusz 

Kubinowski (Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie). Wyst pienie po-

wi cone by o tradycjom tanecznym pogranicza wieloetnicznego Polski pó nocno-

-wschodniej i ich wspó czesnm rekonstrukcjom. Nast pnie mgr Urszula Namiot-

ko (Uniwersytet w Bia ymstoku) mówi a o transmisji dziedzictwa kulturowego 

na przyk adzie dzia a  teatrów niezawodowych regionu Sejne szczyzny. Wpisuj c 

si  w problematyk  tej sesji dr Przemys aw Pawe  Grzybowski (Uniwersytet im. Ka-
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zimierza Wielkiego w Bydgoszczy) stara  si  zainteresowa  uczestników zagadnie-

niem u miechu na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zró nicowania 

kulturowego.

Powrót do korzeni: rodzimowierstwo jako droga rekonstrukcji poczucia wspólnoty 

i to samo ci to referat zaproponowany przez dr hab. Krystyn  M. B eszy sk  (Szko a 

G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Po tym wyst pieniu dr hab. Bar-

bara Grabowska, dr Aniela Ró a ska, dr Urszula Klajmon-Lech (Uniwersytet l ski) 

dokona y prezentacji bada  zespo owych na temat znaczenia wspólnoty, postrze-

gania inno ci i tolerancji relig  nej na Pograniczu. Po podsumowaniu dotychczaso-

wych wyst pie  i dyskusji kontynuowano obrady w sekcji, rozpoczynaj c od wy-

st pienia dr hab. prof. SWPS Jacka Kurz py (Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej 

we Wroc awiu) na temat m odzie y pogranicza w kontek cie Przystanku Woodstock 

i Przystanku Jezus oraz ewentualnej konfrontacji czy dialogu tych obu spo eczno ci. 

Nast pnie swoimi zainteresowaniami badawczymi dzielili si  z uczestnikami dr Bar-

bara Chojnacka-Synaszko, dr Jolanta Suchodolska, dr ukasz Kwadrans (Uniwer-

sytet l ski). Omówili badania zespo owe na temat kontaktów z Innym i inno ci  

w rodowisku zró nicowanym kulturowo (studium z pogranicza polsko-czeskiego). 

Swoje doniesienie z bada  na temat wiata warto ci dzieci cudzoziemskich przed-

stawi a dr Agata widzi ska (Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie). 

Referat na temat wiedzy i stosunku do mniejszo ci narodowych i etnicznych jako 

elementu kompetencji interkulturowej studentów zaprezentowa y dr Ilona Nowa-

kowska-Bury a, dr Marzena Okrasa (Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lu-

blinie). Mgr Emilia y kiewicz-P o ska (Uniwersytet w Bia ymstoku), prowadz c 

badania opinii w ród mobilnych studentów, zwróci a uwag  na kwesti  szacunku 

wobec osób odmiennych kulturowo. Zespó  go ci ze S owacji w sk adzie: doc. PhDr. 

Michal Kozubík, PhD., Mgr. Lenka Michel íková, PhD., PhDr. Ivan Rác, PhD. (Unive-

rzita Konštantína Filozofa v Nitre, S owacja) zaprezentowa  referat b d cy raportem 

z bada  na temat ycia duchowego Romów w regionie „Podtatrza skim” i Wschod-

niej S owacji. Kolejny referat wyg osi  dr hab. prof. WSB Marek Walancik (Wy sza 

Szko a Biznesu w D browie Górniczej) na temat praktycznego wymiaru edukacji 

dzieci romskich w Polsce na przyk adzie województwa l skiego. Po tej cz ci nast -

pi o podsumowanie sesji i wnioski.

Obradom towarzyszy a sesja posterowa przedstawicieli Uniwersytetu l skiego, 

w której wyniki swoich bada  i reß eksji naukowych prezentowa y: dr Janina Urban 

(„To samo  m odzie y autochtonicznych mniejszo ci narodowych krajów Grupy 

Wyszehradzkiej i ich szko a w procesach integracyjnych Europy – nastawienia i brak 

obaw”), dr Natalia Ruman („Obraz mierci w oczach pszczy skiej m odzie y ponad-

gimnazjalnej”), mgr Aleksandra Gancarz („Przejawy relig  no ci Sybiraków w Zwi z-

ku Radzieckim – zbiorowo ci hetero- i homogeniczne wyznaniowo”), mgr Katarzyna 

Jas („Pogranicze polsko-czeskie jako miejsce aktywno ci osób starszych”), mgr Ali-

cja Hruzd-Matuszczyk („ ycie kulturalne rodzin poza granicami kraju”) oraz lic. 

Karolina Czech („Wspólnoty ewangelikalne na l sku Cieszy skim”).

W poszukiwaniu „Duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego l ska 

Cieszy skiego” uczestnicy konferencji udali si  na sesj  wyjazdow , podczas której 

spotkali si  z prof. zw. dr. hab. Danielem Kad ubcem i zwiedzili Muzeum regional-

ne „Na Grapie” w Jaworzynce, które zosta o otwarte w dniu 19 czerwca 1993 roku 
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z inicjatywy wielkiego mi o nika cieszy skiej ziemi, poety i pisarza Jerzego Ruc-

kiego. Rucki urodzi  si  w Jaworzynce w 1919 roku, lecz losy wojenne rzuci y go 

do  Szwajcarii, gdzie zamieszkiwa  a do mierci. Przez ca e ycie na obczy nie czu  

jednak wi  z miejscem swojego dorastania. Pisa  wiersze oraz opowie ci zwi za-

ne z  Jaworzynk , pos uguj c si  archaiczn  gwar  zak tka istebnia skiego. la-

dem pozostawionym po sobie  sta y si  tomiki wierszy, zbiory wspomnie , a przede 

wszystkim zorganizowane przez niego muzeum – skrawek dawnego ycia miejsco-

wych górali.

Konferencj  ko czy a IV sesja po wi cona „Teoretycznym i metodologicznym 

aspektom edukacji w rodowiskach zró nicowanych kulturowo”. T  cz  prowadzili 

prof. dr hab. Anna G. Kondratienko, doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., dr hab. Ja-

cek Kurz pa, dr hab. Dorota Misiejuk. Referaty, doniesienia z bada , a tak e reß ek-

sje na temat bada  w asnych dotycz cych warto ci, aspiracji i planów yciowych 

dzieci z Zaolzia – ci g o  i zmiana transmisji kulturowej w rodowisku pograni-

cza przedstawi  na pocz tku obrad sekcji zespó  w sk adzie: dr hab. prof. U  Ewa 

Ogrodzka-Mazur, dr Aleksandra Minczanowska, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman 

(Uniwersytet l ski). Nast pnie dr hab. Anna Gajdzica (Uniwersytet l ski) omó-

wi a zagro enia pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowo ci – do wiad-

czenia i praktyk . Zespó – dr hab. Marta M. Urli ska, dr Katarzyna Jurzysta oraz 

lic. Sylwia Szulc (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu) – przedstawi  za-

gadnienie nauczyciela polskiego na obczy nie jako partnera lub intruza, wskazuj c 

na trzy perspektywy – otewsk , polsk , europejsk . Prof. dr hab. Ludmi a L. Cho-

ru a (K  owski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, Ukraina) przedstawi a referat 

pt. „         

   ”. Kolejna Uczestniczka za-

graniczna, prof. dr hab. Anna G. Kondratienko (K  owski Uniwersytet im. Borysa 

Grinczenki, Ukraina) mia a wyst pienie na temat „  -  

        ”. Referaty go ci z Ukrainy dope -

ni y obrady tej cz ci sesji naukowej.

W dalszej cz ci spotkania Uczestnicy wys uchali wyst pie  prof. zw. dr hab. Iwo-

ny Nowakowskiej-Kempnej (Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie) na temat 

duchowo ci franciszka skiej – ekologii i harmonii wewn trznej jako postawy dzieci 

na ziemi Cieszy skiej w Polsce i Republice Czeskiej. Magister Agnieszka Niewiara 

(Wy sza Szko a Biznesu w D browie Górniczej) zaj a si  zagadnieniem bibliodramy 

w edukacji mi dzykulturowej. Referat PhD. Jakuba Hladíka (Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlín , Republika Czeska) dotyczy  znaczenia wielokulturowych kompetencji dla 

nauczycieli i uczniów szkó  podstawowych w Czechach. Doc. PhDr., PhD Jaroslav 

Balvin (Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Republika Czeska) podj  temat wielokultu-

rowo ci i andragogiki. „Pami taniem” – jako „k opotem metodologicznym” w bada-

niach biograÞ cznych w rodowiskach zró nicowanych kulturowo zaj a si  dr Ade-

la Ko yczkowska (Uniwersytet Gda ski). Na koniec tej sesji dr Natalia Bednarska 

(Wy sza Szko a Pedagogiczna ZNP w Warszawie) podj a zagadnienie wykorzystania 

netnograÞ i jako metody badania spo eczno ci wielokulturowych. Konferencj  na-

ukow  zako czy a dyskusja Uczestników, w której wielokrotnie powracano do w t-

ków podejmowanych podczas ca ego spotkania. O tym, e inspirowa y oraz budzi y 

ciekawo  poznawcz  Uczestników, wiadczy przenoszenie dyskusji w kuluary.



Podsumowania trzydniowych obrad dokona  Przewodnicz cy Komitetu Nauko-

wego prof. Tadeusz Lewowicki. Podkre li  dotychczasowy dorobek wspó pracuj cych 

o rodków naukowych, zasygnalizowa  potrzeb  prowadzenia dalszych bada  oraz 

wymiany do wiadcze  w obszarze edukacji mi dzykulturowej.

Pragniemy doda , i  wyj tkowy charakter tegorocznej konferencji wyznacza o 

25-lecie Zak adu Pedagogiki Ogólnej, którego wieloletnim kierownikiem i przewod-

nikiem naukowym by  i pozostaje prof. Tadeusz Lewowicki. Rocznica dzia alno ci 

zak adu sprawi a, e na spotkaniu naukowym snuto reß eksje, analizowano dotych-

czasowe dokonania naukowe, ale tak e wyznaczano nowe obszary poszukiwa  ba-

dawczych. Cieszy sko-ustro skie spotkanie sk ania o do przemy le  o projektach 

badawczych zako czonych, realizowanych b d  planowanych, które zosta y zainspi-

rowane przez prof. Tadeusza Lewowickiego.


