
                         
 

 Fundacja Otwartej Edukacji, 

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal 

Katedra Edukacji Międzykulturowej  

Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku  

we współpracy ze  

Szkołą Podstawową nr 20 w Białymstoku i 

Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku 
 

zapraszają do udziału w konferencji   
 

Razem na rzecz społeczności lokalnej. 

 Jak kreować postawy lokalnego patriotyzmu i  

obywatelskiego zaangażowania wśród młodzieży? 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Aktualnie obserwujemy szereg zmian w zakresie społecznego funkcjonowania współczesnej 

młodzieży. Wiążą się one m.in. z globalnymi procesami, przemianami społeczno-

kulturowymi, kryzysem wartości moralnych oraz redefinicją wielu pojęć. Zmiany te dotyczą           

m.in. postrzegania przez młodzież własnej tożsamości, swoich obowiązków wobec 

najbliższego otoczenia i tworzących je ludzi (w tym zachowań obywatelskich oraz 

definiowania patriotyzmu). Od lat na terenie naszego kraju i tym samym woj. podlaskiego, 

obok chlubnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, widoczne są postawy 

etnocentryczne i nacjonalistyczne, które stawiają w centrum własną przynależność narodową, 

przy jednoczesnym deprecjonowaniu wartości innych grup. Wydarzenia mające miejsce w 

Polsce na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że patriotyzm jest niejednokrotnie rozumiany w 

skrajny sposób, co intensyfikuje zachowania dyskryminujące, a nawet przestępstwa 

motywowane uprzedzeniami i nienawiścią.  

Na przestrzeni dziejów patriotyzm był ważną wartością integrującą Polaków, zarówno 

w chwilach tryumfu, jak też w sytuacjach kryzysowych. Rok 2018 Sejm RP uchwalił rokiem 

Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wobec tego warto zastanowić 

się nad istotą i wymiarami patriotyzmu i obywatelstwa we współczesnych czasach. Czy 

patriotyzm powinien wyrażać się jedynie poprzez manifestowanie własnej przynależności i 

symboli narodowych? Czy postawy patriotyczne mogą przyzwalać na nierówne traktowanie 

Innych i Obcych? A może patriotyzm we współczesnych czasach powinien przede wszystkim 

wiązać się z aktywnym działaniem na rzecz szkoły, społeczności lokalnej i tym samym 

wspólnoty narodowej? Jak kreować niewykluczające, zaangażowane, oparte na poszanowaniu 

własnego dorobku oraz dorobku innych narodów postawy patriotyczne?  

Kierując się potrzebą podjęcia dyskusji na temat charakteru patriotyzmu i  

obywatelstwa we współczesnych czasach, ideą dialogu oraz kreowania mądrych i wrażliwych 

postaw patriotycznych serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, edukatorów itd. 

do udziału w konferencji „Razem na rzecz społeczności lokalnej…”. 
 

Z wyrazami szacunku i uznania,  

organizatorzy 



Honorowy patronat 
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Razem na rzecz społeczności lokalnej.  

Jak kreować postawy lokalnego patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania 

wśród młodzieży? 
 

 

 

Białystok, dn. 24.10.2018 r.  

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii  

Uniwersytetu w Białymstoku  

ul. Świerkowa 20, budynek C, aula im. J. Korczaka (sala 04) 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

Rejestracja uczestników konferencji 

 

 

 

 

 

  12.00 – 12.10  

 

 

 

Otwarcie konferencji  

Prof. UwB, dr hab. Mirosław Sobecki, Dziekan Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

 

 

 

12.10 – 12.35 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Kierownik Katedry Edukacji 

Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w 

Białymstoku)  

Wartość patriotyzmu w kontekście edukacyjnym  

 

 

 



 

 

 

12.35 – 13.00  

 

 

Anna Lach (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, 

Wydział Sztuki Lalkarskiej) 

Nie na temat, czyli animacja kultury na lekcji historii – na 

przykładzie praktyki białostockich instytucji kultury i własnej 
 

 

 

 

13.00 – 13.25 

 
 

Prof. UwB, dr hab. Mirosław Sobecki (Dziekan Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku)  

Świadomość dziedzictwa kulturowego miejsca zamieszkania jako 

forma zaangażowania w budowanie lokalnej tożsamości kulturowej   

 

 

 
 

13.25 – 14.00  

   Przerwa kawowa  

 
 

 

 

 

14.00 – 14.25 

 

 

Marcin Koziński (Dział Edukacji i Wystaw Muzeum Wojska w 

Białymstoku) 

Wielką i małą literą. Temat "patriotyzm" na przykładzie projektów 

Muzeum Wojska w Białymstoku 

 

 

 

 

 

14.25 – 14.50 

 

 

 
 

Mariusz Sokołowski (Prezes Fundacji Otwarta Edukacja, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 20 w Białymstoku) 

Kreowanie postaw obywatelskich w szkole. Przykłady projektów 

edukacyjnych 
 

 

 

 

 

14.50 – 15.15 

 
 

Anna Żebrowska (Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki Teatr 

Narwal) 

Patriotyzm i zaangażowanie obywatelskie w działaniu na przykładzie 

projektu „Akademia Liderów Społeczności Lokalnych II” 
 

 

 

 

15.15  

 
 

Podsumowanie i zakończenie konferencji  

dr Anna Młynarczuk-Sokołowska (Katedra Edukacji Międzykulturowej 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,  

wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku)   
 

 
 


