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W dniach 19-20 września 2017 roku w Starych
Jabłonkach, odbyła się Konferencja Naukowa, pt.
Zagrożone człowieczeństwo… między bezradnością
a działaniem. Została ona zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Konferencja dedykowana była pamięci
profesora Stanisława Kawuli.
W skład Komitetu Naukowego weszli m.in.: dr
hab. Wioletta Danilewicz, prof. UwB (Uniwersytet
w Białymstoku), dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet
Śląski), dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr
hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli: dr
hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM, dr Katarzyna Białobrzeska, dr Cezary Kurkowski, dr Magdalena Zmysłowska, dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, dr Lidia Willan-Horla,
dr Władysław Łuczak, mgr Magdalena Dymowska, dr
Anna Książak-Gregorczyk, mgr Joanna Szymańska,
mgr Bartłomiej Głuszak.
Dwudniowe obrady rozpoczęły się 19 maja 2014
roku o godzinie 9.45. Uroczystego otwarcia dokonali
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, oraz dr hab. Sławomir
Przybyliński, prof. UWM – dziekan Wydziału Nauk
Społecznych.
Zaraz po otwarciu rozpoczęły się obrady plenarne pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Tadeusza
Pilcha, który wygłosił słowo wstępne dotyczące życia i twórczości profesora Stanisława Kawuli.
W sesji plenarnej jako pierwszy wystąpił prof.
zw. dr hab. Andrzej Olubiński, który wygłosił referat,

nt. „Rola mistrza w procesie kształcenia na uczelni
wyższej na przykładzie prof. Stanisława Kawuli”.
Prelegent przywoływał przykład profesora Kawuli
jako autorytetu moralnego oraz pobudzająco-wyzwalającego w postawach: poznawczo-poszukującej
(badającej, otwartej); motywującej do aktywności
poznawczej oraz wrażliwej na zło, krzywdy, niesprawiedliwość społeczną. Poddał on również do dyskusji
pytanie: Jaki autorytet nauczyciela może być akceptowany przez uczniów w dobie ponowoczesności?
Na koniec przytoczył najważniejsze cechy, którymi
można zobrazować ucznia mistrza, tj.: ciekawość poznawcza, umiejętności empatyczne, predyspozycje
twórcze, naturalna wrażliwość, autentyczność bycia
wśród ludzi, otwartość na inne zachowania, postawa
refleksyjności, umiejętność współpracy, odwaga krytyki zła i inne.
Kolejne wystąpienie miało bardziej emocjonalny charakter, bowiem dr hab. Elżbieta Górnikowska
-Zwolak, prof. UŚ podzieliła się swoimi wspomnieniami z osobistych kontaktów i relacji z nieżyjącym
profesorem Stanisławem Kawulą, będącym recenzentem jej rozprawy doktorskiej.
Z kolei dr hab. Wioletta Danilewicz, prof. UwB
przygotowała w wystąpienie pt. „Kształty rodziny
współczesnej” w świetle publikacji Stanisława Kawuli. Jak wynika z tytułu referatu, dotyczył on analizy literatury wspominanego profesora w obszarze
życia rodzinnego.
Po krótkiej przerwie kawowej obrady plenarne
poprowadził prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński. Tę
część rozpoczęła dr hab. Ewa Jarosz z tematem „Partycypacja społeczna dzieci – droga do lepszego jutra”.
Swoją prezentację rozpoczęła ona od przedstawienia
uzasadnienia partycypacji społecznej dzieci, wynikającej przede wszystkim z korczakowskiej pedagogiki
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i filozofii społecznej, prowadzonych dyskursów teoretycznych dotyczących dziecka oraz z idei demokracji. Następnie omówiła w jaki sposób się ona przejawia oraz jakie płyną z niej korzyści, wśród których
wymieniła: ochronę przed zagrożeniami (przemocą,
wyzyskiem, wykorzystywaniem, złym traktowaniem); korzyści rozwojowe i rozwój podmiotowości
(np. pewność siebie); formację obywatelską (kompetencje obywatelskie); urzeczywistnianie i rozwój
demokracji (równe szanse, emancypacja, inkluzja
społeczna) i inne.
W tej części pojawiła się również prof. zw. dr hab.
Elżbieta Łuczak z wystąpieniem dotyczącym uzależnień, a także dr hab. Sławomir Przybyliński, prof.
UWM z tematem: „Świat nie jest biało - czarny – inkarcerowane wizerunki „porysowanych” więźniów”
przybliżając świat penitencjarny, świat tatuaży więziennych i ich znaczeń w hierarchii więziennej.
Tę sesję zakończył dr hab. Marcin Chełminiak
z referatem „Bezpieczeństwo w feministycznej teorii
stosunków międzynarodowych”.
Poobiednie obrady zostały wznowione z zachowaniem podziału na trzy sekcje: człowiek i człowieczeństwo – globalne, środowiskowe i jednostkowe
uwarunkowania zagrożeń; człowiek i człowieczeństwo – miedzy partycypacją, biernością a wykluczeniem oraz „Tego świata nie możemy zostawić takim
jaki jest” – w poszukiwaniu rozwiązań. Poszczególne
sekcje były moderowane przez doktorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Katedry Nauk Społecznych oraz zaproszonych gości, w tym dr Piotra
Zdunkiewicza reprezentującego Państwową Szkołę
Wyższą w Białej Podlaskiej. W sekcjach dyskutowali
głównie doktorzy i magistrowie będący przedstawicielami różnych środowisk naukowych.

Na uwagę zasługuje nietypowa forma prowadzenia sekcji, w których koncentrowano się przede
wszystkim na poznaniu zainteresowań badawczych
uczestników wokół których koncentrowała się późniejsza dyskusja.
Kolejny dzień to obrady plenarne moderowane
przez dr hab. Ewę Kantowicz, prof. UWM z udziałem
prof. zw. dr hab. Ewy Syrek, dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej, prof. UWM, dr hab. Anny Odrowąż-Coates, prof. APS i dr Anny Perkowskiej-Klejman.
W sesjach naukowych uczestniczyło około 50
osób, przedstawicieli polskich ośrodków, tj.: (Olsztyn, Białystok, Biała Podlaska, Siedlce, Warszawa,
Kielce, Zielona Góra i in.), a także przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz doktoranci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Państwową Szkołę
Wyższą reprezentowali: dr Marzena Ruszkowska, dr
Sebastian Sobczuk, dr Piotr Zdunkiewicz.
Dwudniowe obrady poświęcone były wspomnieniom o życiu i twórczości profesora Stanisława Kawuli, który w czasie swej działalności podkreślał
znaczenie człowieka i człowieczeństwa, jako podstawowych wartości konstruujących porządek świata
w oparciu o wspólnotowość, współdziałanie, wsparcie. Dyskusje koncentrowały się wokół globalnych,
środowiskowych i jednostkowych uwarunkowaniach zagrożeń stanowiąc brak akceptacji dla zastanego porządku społecznego, w którym człowiek
i człowieczeństwo są traktowane przedmiotowo.
Spotkania naukowe, w tym sekcje prowadzone
w plenerze oraz uroczysta kolacja przygotowane
przez organizatorów stworzyły okazję do integracji
przedstawicieli różnych środowisk akademickich
z Polski.
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