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DLA NIEPODLEGŁEJ”. 
WARSZAWA, 12 GRUDNIA 2017 

Konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” od-
była się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 12 grudnia 2017 roku. Konferencję 
zorganizowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki 
i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Honorowy 
patronat nad konferencją objął Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP. Uczest-
nikami konferencji byli kuratorzy oświaty, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z całej Polski. Wśród zaproszonych gości obecni byli 
także: Weronika Piwarska, senator RP, i Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Premiera oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatel-
skiego i Równego Traktowania. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski, który zwrócił uwagę na pracę parlamentu i kształtującego się w nim prawa 
w trosce o dzieci, młodzież i wartość dobrej edukacji dla przyszłych pokoleń i god-
nych następców. Powitania dokonali również organizatorzy konferencji: prof. dr hab. 
Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, oraz 
prof. dr hab. Krystyna Chałas, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. 

Konferencję poprowadził prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, który wygłosił referat na 
temat: „Wychowania do patriotyzmu w XXI wieku”. W swoim wystąpieniu zazna-
czył, że wychowanie do patriotyzmu jest zadaniem przede wszystkim rodziny, która 
przekazuje przywiązanie do tradycji, kultury i wiary przodków. W działaniach tych 
rodzina wspierana jest przez szkołę i Kościół. Prelegent zwrócił również uwagę na 
związek tradycyjnych wartości z nowoczesną techniką. 
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 Następnie zabrał głos pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, który poinformował uczestników konferencji o ogłoszeniu roku 
szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. W roku tym zaplanowano wiele 
konkursów i uroczystości, m.in.: zorganizowanie przez szkoły wystawy „W pamięci 
zapisane”, przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Poezja dla Niepodległej”, 
konkursu na powieść lub opowiadanie o ludziach zasłużonych dla odzyskania nie-
podległości przez Polskę „Zapamiętane, niezapisane”, opracowanie interaktywnej gry 
„Wolność – godność – niepodległość”, przygotowanie dla uczniów szkół polskich za 
granicą aplikacji mobilnej w językach polskim, ukraińskim, litewskim i angielskim 
popularyzującej wybitnych Polaków z Kresów Wschodnich. Niektóre działania resort 
edukacji będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego progra-
mu NIEPODLEGŁA na lata 2017-21. 

Kolejne wystąpienie pt.: „Niepodległa potrzebuje młodych talentów – koncepcje 
i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży” wygłosiła dr Irena 
Koszyk, Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu. Prelegentka zarysowała zaintereso-
wanie rozwijaniem talentów dzieci zdolnych w naszej historii oraz najważniejsze 
osiągnięcia Szkół Twórczych i Aktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
osiągnięcia Stowarzyszenia Innowacyjnych Szkół Regionu Opolskiego. 

Na zakończenie pierwszej części konferencji głos zabrała prof. dr hab. Krystyna 
Chałas, która wygłosiła referat na temat: „Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku 
wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy, służby Ojczy-
źnie”. Zdaniem prof. K. Chałas podstawą budowania szkoły jako wspólnoty jest 
edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom, dlatego powinniśmy zgłębiać tę 
wiedzę i uczyć młodzież wartości. Prelegentka zaproponowała, aby szkoły w setną ro-
cznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowały między innymi: 100 bio-
grafii nauczycieli – autorytetów pedagogicznych, mających osiągnięcia wychowaw-
cze i dydaktyczne, 100 biografii uczniów – wzorów osobowych godnych naśladowa-
nia, 100 indywidualnych programów kształcenia uczniów, 100 projektów badawczych 
uczniów, 100 programów edukacji aksjologicznych i wychowania ku wartościom, 100 
działań i wydarzeń pogłębiających patriotyzm uczniów. 

Drugą część konferencji rozpoczęła dr Iwona Błaszczak, Prodziekan WNS SGGW, 
wygłaszając referat na temat: „Patriotyzm zobowiązuje do integralnego i zrównowa-
żonego rozwoju”. Autorka skupiła uwagę słuchaczy na celach wychowania patrio-
tycznego i sferach integralnego wychowania. 

W dalszej części konferencji zabrał głos ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, który 
w swoim wystąpieniu na temat: „Rodzina podmiotem realizacji priorytetu dla Niepo-

dległej – pierwsza szkoła cnót etycznych i patriotycznych” poruszył kwestię rodziny 
i pełnionych przez nią funkcji oraz wartości moralno-społecznych i patriotycznych. 

Po obradach plenarnych przystąpiono do panelu dyskusyjnego, którego tematem 
przewodnim był „Priorytet dla Niepodległej w praktyce szkolnej”. Panel ten poprowa-
dził Łukasz Mikołajczyk, senator RP.  
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Pierwsza zabrała głos dr Ewa Staropiętka-Kuna z PWSZ w Chełmie, która zapre-
zentowała badania nad kulturą sakralną pt. „Znaki wiary i pamięci”. Uczestnicy kon-
ferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zre-
alizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących 
z Małych Miast i Wsi („Znaki wiary i pamięci”, „Gmina Korycin i jej mieszkańcy 
w pożółkłych fotografiach” czy „Skarby naszego regionu”). Następnie Leszek Lenar-
cik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach opowiedział o bada-
niach historycznych prowadzonych przez młodzież i zaprezentował napisaną przez 
nich książkę Tę historię warto zachować – wspomnienia mieszkańców gminy Będzino. 
Na zakończenie panelu ks. Zbigniew Kras, Kapelan Prezydenta RP, opowiedział o pro-
jekcie historyczno-kulturowym, realizowanym w Lipnicy Murowanej (ustalenie autor-
stwa pieśni Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych). 

Podsumowania konferencji dokonała prof. dr hab. Krystyna Chałas, dziękując go-
ściom za przybycie i wytrwanie do końca, życzyła spokojnych świąt i szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku. 
 

 

 

 


