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NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA  

SZKOŁA PEDAGOGICZNA 

W BIAŁYMSTOKU W ROKU 2008 

 

 

W dniach 26 V-1 VI 2008 r. w Białymstoku odbył się szósty 

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jak w poprzednich latach, 

celem Festiwalu była popularyzacja i promocja osiągnięć nauko-

wych i artystycznych mieszkańców regionu. Patronat honorowy 

nad festiwalem sprawowali:  

− Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego,  

− Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów,  

− Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego,  

− Ewa Kopacz – Minister Zdrowia,  

− Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa 

Podlaskiego i  

− Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski.  

W gronie organizatorów Festiwalu znalazła się także 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. 

Przedstawicielem NWSP w Komitecie Organizacyjnym Festiwalu 

była dr Anna Snarska, a sześciu pracowników naukowo-dydak-

tycznych Uczelni przygotowało i przedstawiło mieszkańcom 

Białegostoku różne projekty z zakresu działalności Szkoły. Były 

to:  

− pokaz, warsztaty – „Bo ja chcę tańczyć” dla 100. uczest-

ników (prowadzący: Karol Niecikowski),  

− pokaz, warsztaty – „Z kryminalistyką na ty” dla 40. 

uczestników (prowadzący: mgr Eugeniusz Ostaszewski),  
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− warsztaty – „Komunikacja, asertywność i inne umiejęt-

ności społeczne” dla 30. uczestników (prowadząca: mgr 

Celina Sanik),  

− pokaz – „Uratuj komuś Życie – techniki udzielania 

pierwszej pomocy” dla 30. uczestników (prowadzący: dr n. 

med. Krzysztof Teodoruk i mgr Marek Gołębiewski),  

− prezentacja multimedialna i pokaz – „Strzał w 10” dla 40. 

uczestników (prowadzący: mgr Władysław Łajkowski, 

Jarosław Pietnicki i Adam Maliszewski),  

− warsztaty – „Jak zachować się w sytuacji realnego 

Zagrożenia?” dla 20. uczestników (prowadzący: mgr 

Radosław Monach) oraz  

− wykład, prezentacja multimedialna i wystawa archiwaliów 

„Kobiety w policji – przeszłość i teraźniejszość” dla 100. 

osób (prowadzący: dr Zbigniew Siemak).  

Z kolei w dniach 5-6 czerwca 2008 r. Niepaństwowa Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku zorganizowała kolejną 

Międzynarodową Konferencję Naukową Podmiotowość w edu-

kacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje. 

Tym razem konferencja odbyła się poza murami Uczelni –  

w Supraślu. Celem konferencji było:  

− podjęcie polemiki nad podmiotowością w edukacji  

w kontekście nauczyciela, ucznia oraz specyficznych 

potrzeb w tym obszarze, 

− próba interdyscyplinarnego spojrzenia na podmiotowość  

i określenie jej znaczenia dla kreowania rzeczywistości 

edukacyjnej, 

− definiowanie, doświadczanie, diagnozowanie podmioto-

wości w celu projektowania nowoczesnych rozstrzygnięć 

edukacyjnych.  

W konferencji wzięli udział nauczyciele z Polski oraz goście  

z Włoch, Słowacji i Białorusi. Obrady plenarne trwały dwa dni  

i toczyły się w sekcjach tematycznych. Konferencję rozpoczęła  

I sekcja tematyczna pod przewodnictwem prof. zw. dra hab.  

J. Niemca i dr A. Popławskiej. W trakcie obrad uczestnicy wysłu-

chali pięciu wystąpień:  

− prof. zw. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego – Podmio-

towości ucznia i nauczyciela – idea i rzeczywistość,  



 

268 |N i e p a ń s t w o w a  S z k o ł a  P e d a g o g i c z n a . . .  

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE NR 2 (4) 2015 

− prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej – Idea podmiotowości 

w edukacji – trzy perspektywy,  

− prof. zw. dra hab. Zygmunta Wiatrowskiego – Wielopod-

miotowości w edukacji jako warunek nowej jakości działań 

pedagogicznych,  

− prof. zw. dra hab. Kazimierza Wenty – Podmiotowość edu-

kacyjna w teorii chaosu  

− oraz prof. zw. dra hab. Andrzeja Olubińskiego Podmiotowo 

-produktywnej koncepcji charakteru społecznego w eduka-

cji humanistycznej (na przykładzie poglądów E. Fromma).  

Podczas obrad II sekcji tematycznej przewodniczyli: prof. zw. 

dr hab. U. Ostrowska i prof. zw. dr hab. M. J. Szymański. Wy-

stępujący wygłosili referaty na następujące tematy:  

− prof. Piero Crispiani – L`educazione ind ividuale e la 

pedagogia clinica nella csuola e nei servizi sociali e 

sanitari,  

− prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – Wartość podmiotowo-

ści i wartość w podmiotowości,  

− dr hab. Eva Klcovanska – Analiza roli rodziców w wycho-

wywaniu ku wartościom w procesie rozwoju osobowości,  

− dr hab. Anna Karpińska – Edukacja przyjazna uczniowi  

w służbie idei podmiotowości,  

− dr hab. Ryszard Gerlach – Relacje edukacyjne osób doro-

słych z perspektywy paradygmatu podmiotowego,  

− dr hab. Józefa Małachowicz – Kategoria podmiotowości ja-

ko podstawa analizy i konstrukcji praktyki edukacyjnej.  

Obrady pierwszego dnia zakończyła ożywiona dyskusja,  

w trakcie której uczestnicy kierowali wiele pytań do referentów 

ale także przedstawiali swoje uzupełnienia i refleksje do proble-

mów podjętych na obradach.  

Drugiego dnia obrad odbyły się dwie kolejne sesje plenarne. 

Trzeciej sesji plenarnej prezydowali: dr hab. E. Kubiak –

Szymborska i prof. zw. dr hab. J. Kida. Podczas tej sesji wygło-

szono sześć referatów, na poniższe zagadnienia: prof. zw. dr hab. 

Tadeusz Wieczorek – Podmiot poznający w badaniach pedago-

gicznych, prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński – Rola tożsamości 

podmiotu w kształtowaniu odpowiedzialności moralnej, dr hab. 

Czesław Wiśniewski – Podmiotowość wyrazem regulacji stosunku 
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człowieka z otoczeniem (kontekst edukacyjny problemu), dr hab. 

Eugenia Laska – Uwarunkowania rozwoju podmiotowości ucznia 

klas młodszych, prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski – Humanizm 

w edukacji i wychowaniu, dr hab. Waldemar Furmanek, Podmio-

towość w procesach edukacji technicznej. Ostatniej czwartej sesji 

plenarnej przewodniczyli: dr hab. E. Laska i prof. zw. dr hab.  

T. Wieczorek. Wygłoszone referaty odnosiły się do następującej 

problematyki: prof. zw. dr hab. Jan Kida mówił o Aspektach 

podmiotowości w szkolnej edukacji językowej i kulturalnej, dr 

hab. Jan F. Nosowicz o Interdyscyplinarności paradygmatu „kul-

tura”, dr hab. Romuald Kalinowski o Podmiotowości w obronie 

cywilnej, ks. dr hab. Jan Bielecki o Rozwoju godności dziecka 

niepełnosprawnego, natomiast dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki 

O godności rodziny dziecka niepełnosprawnego, chorego i będą-

cego w obliczu śmierci. Podobnie jak pierwszego dnia obrady za-

kończyła dyskusja.  

Podsumowania dwudniowego spotkania dokonał przewodni-

czący Komitetu Naukowego konferencji prof. zw. dr hab. Jerzy 

Niemiec, natomiast konferencję zamknął JM Rektor NWSP  

dr hab. Eugeniusz Łapiński.  

7 czerwca 2008 roku pod honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Białegostoku – dr hab. Tadeusza Truskolaskiego – odbyła 

się Konferencja dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 

pod hasłem Zapobieganie trudnościom w uczeniu się. W Konfe-

rencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy Niepaństwowej Wyż-

szej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.  

W lipcu 2008 r. zrealizowano pierwsze obrony prac magister-

skich na kierunku Pedagogika. Uzyskane dyplomy ukończenia 

studiów II stopnia dają absolwentom przepustkę do dalszej edu-

kacji i do dalszego rozwoju osobistego.  

Od października Uczelnia wzbogaciła ofertę edukacyjną na 

studiach podyplomowych dla nauczycieli o Edukację dla bezpie-

czeństwa. W 2008 roku powstała na NWSP Uczelniana Orkiestra 

Kameralna.  

 

Dr Zbigniew Siemak 

 


